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ملخص البحث

حكم ػػدولةداة ػػنولةالمالم ػػنولةا ػػاةـولم،ػ ػ مبوتم ػػلك ولم،ػ ػ ـ وا ػػدو ت ػػردو ػػفوذة ػػؾو
تأ ،ػ الولةطػػرؽولةلػػاامنوةمػػاوكػػافوةكػػاومػػفو ػػألمرواػػبولةحمػػا ولاج ما مػػنوة مج مػػكولة ركػػبو

تشكؿوخاص وحمثوكالدوهذهولةطرؽوالةجما ادو ح ؿوأهممنوخالػنومػفوخػ ؿولر تاطا كػاو
تاة ،طمفولةالمالممفوالةطتقادولةم لفذ ومماوداكولةلاسوة لزالءو حدوةالئكا.و و

لدو ماـولةجمكارمنولة ركمنولةا مالمنولةماالر وكػافومػمفوا ،ػف كاولةػد ا وإةػ وإتاػادو

لةدمفو فولة،ما،ن وتؿوذهتػدوإةػ ولتاػدومػفوذةػؾوحمػثوأرلددو ػزؿولةجالػلولةػدملبوا ألم لر ػ و
ولةمج مكوتشكؿو اـ واكالدولةطػرؽولةلػاامنوالحػد ومػفولا جاهػادولة ػبو ارمػدوإةػ و

ه ػػذهولةكجم ػػنولةماادم ػػنوةم ػػلك ولم،ػ ػ ـوا قمد ػ ػ واا ف ػػدوتاجػ ػ وه ػػذهولة اجك ػػادوتك ػػؿوا ،ػػائ كاو
لةم احنوةكػاوح ػ والػ دوإةػ ومرح ػنوشػكددوامكػاو ركمػاو حػااو،ما،ػماول،ػ طا دوأفو فلػ و
فولشػاطا كاومػفولجػؿوخدمػنولةفػردولةم،ػ ـوح ػ ول،ػ طا دوأفو ػملروتشػكؿومتاشػروأاو مػرو

متاشػػرو ػ و ةمػػنولػػلكولةق ػرلرولة،ما،ػػبومػػفوخ ػ ؿوتاػػضولةلخػػلولة ػػبوال ػ دوإة ػ و مػػاد و

لةداةنوالةذمفوكافوةكـولر تاطادو قائدمنوتكذهولةطرؽ .و
و

ABSTRACT
Ottoman state ruled Moslem world by the doctrine of Islam .
since then , it expressed that by the style of Sufi methods due to its
impact apon social life inside the Turkish society in particular. These
groups have got special importance through its connection with

(*)ورئمسو ،ـولةحمار ولم ،ممن.
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Ottoman Sultans and the elite classes. This has pushed people to be
under its domain.
When the contemporary secular Turkish republic has been
established, within its philosophy was the call to separate religion
from politics and more than that it wanted to isolate the religious
aspect and its effect on the whole society . Sufi methods were one of
the directions which Suffered from the hostile attacks against Islam
and its doctrine These groups were against these directions reaching
the stage in Turkey a political change exploring its activities to serve
the Moslem individual. Finally, it was able to affect directly or
indirectly on the mechanism of the political decision through some
elites which reached the high positions in the state.
املقذمة

ر ـولل كاجولةداةنولة ركمنولةحدملػنوملػذو أ،م،ػكاو ػاـو3991ـولةػلك ولةا مػالبوكمػلك و

مدلر ولةحك ػػـ وال ت ػػارولة ػػدمفوم ،ػػأةنوشخل ػػمنور ػػـولةم ،ػػاحنولةارمم ػػنوة مج م ػػكولم،ػ ػ مبو
لة ركبولةذيومم دوتجذارهوإة ولمرثولم ،مبولةحماريومػفوخػ ؿولةداةػنولةالمالمػنولةرلااػنو

ة لرمػػنولم ،ػ ـ وإاوأفولةػػدمفواوم ػزلؿومشػػكؿولةاللػػروللكلػػرواا مػػنو ػ ولة،ػػاحنولة،ما،ػػمنو
لة ركمػػنو ،ػالءوتشػػكؿومتاشػػروأاو مػػرومتاشػػرو وحمػػثو،ػػاردولةقػػا ولةدملمػػنوالم ،ػ ممنوتكػػؿو
الػػائ كاوجلتػػاوإة ػ وجلػػلومػػكولا جاهػػادولةا مالمػػنوملػػذو مػػاـولةجمكارمػػنور ػػـولةقمػػادولةقالالمػػنو

لة بوارمدو مكاو،الءوكجكنوماارمنوأاوكشرمؾوابولةام منولة،ما،منوكماوهاواػبولةا ػدو
لةحامر .و

اػػبومػػاءوذةػػؾو  ،ػمدولةقػػا ولم ،ػ ممنوإة ػ ومجمػػا مف وللاة ػ و ملػػؿولةقػػا وذلدو

لام دلدولة ارمخبولم ،مبوالة بو اادوجذارهاوإة وأماـولةحكـولةالمالبوالة ػبو ملػؿولةجالػلو
لةاقائديوةف ،فنولم ،ـوابولللامػاؿوالة ػبوأخػذدو ػ و ا قكػاومالجكػنولة،ما،ػنولةا مالمػنو

لةجدمد ووافرمدو مكاولةقمادولةقالالمنومماوجا كاو لشػطواػبو،ػاحادولةظػؿوالاخ فػاء وتملمػاو
ملؿولةمجما نولةلالمنولةقا ولة،ما،منولم ،ممنولةا لمنوالة ػبوألػتحدوتاػدومرح ػنولة اددمػنو
لةحزتمنوجزءلومفولةمم،،نولة،ما،منولةر،ممنوكالحزللولة،ما،منولم ،ممنولة بولشػطدواػبو
لةللؼولةلالبومفولةقرفولةاشرمفواةحدولآلف .و
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ملط ؽولةتحػثومػفواكػر ولة ارمػؼوتػأهـولةطػرؽولةلػاامنولة ػبوظكػردواػبو ركمػاوالة ػبو

كػػافوةكػػاودارومكػـواػػبولة ػػألمرولةمتاشػػروا مػػرولةمتاشػػرو ػ وال ػػكولةمج مػػكوالةلظػاـوالػػلا نو
لةقػرلرولة،ما،ػبولة ركػب والة ػػبول تػردواػبولةا ػػدولف،ػ وتملاتػنولةقا ػػد ولة ػبو مخمػدوملكػػاو
ل جاهادولةامؿولة،ما،بولم ،مب.و و

لةم تػػكوة خارطػػنولم ،ػ ممنولة ركمػػنوا ػ واج ػ ولةخلػػاصولا جاهػػادوذلدولةطػػاتكو
لةلػػااب وم حػػظوتػػرازولةادمػػدومػػفوهػػذهولا جاهػػادوكػػؿوح،ػػلو اجكا كػػاواأهػػدلاكاواطتماػػنو
،ػ ػ اككاوا ػػبولة اام ػػؿوم ػػكولةف ػػردوالةمج م ػػكوا
لة،ما،منوالا لادمنوالاج ما من وامط ؽو
ابو،ماؽوتحللاوركزلاو

ػ ػ وت ػػا وواطرمق ػػنو فا ػ ػ وا ػػبولةجالل ػػلو
وهذهولةجما ادوتاةطػرؽولةلاامػنو .و

ول لنوطرؽواقطوكلماذجوة ارؼو

وطتمانوهػذهولةطػرؽو

ا ألمره ػػاواه ػػبولةتك اش ػػمنولة ػػبو مل ػػؿولةطرمق ػػنوللكل ػػرولر تاط ػػاوت ػػامرثولةالم ػػالبولم،ػ ػ مبو
اطرمق ػػبولةلار،ػػمنوالةلقشػػتلدمنوذلدولة ػػألمرلدوللكلػػروامػػاحاو ػ ولةلظػػاـولة،ما،ػػبولة ركػػبو
لةماالػػروةمػػاوةكػػا مفولةط ػرمق مفومػػفولر تاطػػادوتػػتاضولةلخػػلولة،ما،ػػمنوذلدولة ػػألمرو ػ و

لةقرلرولة،ما،بولة ركبومفوخػ ؿو مػاد وهػماءولةلخػلوتاةامػؿولة،ما،ػبولةر،ػمب وإمػاانوإةػ و
لةلقؿولا لاديوالاج ما بوالةلقاابوةكا مفولةطرمق مفو

وال كولةمج مكوالةداةنولة ركمن .و

،ػػمدولةد لر،ػػنوإة ػ وأرتاػػنومتاحػػثورئم،ػػنو و لػػااؿولةمتحػػثوللاؿ:ولةخ فمػػنولة ارمخمػػنو
ةظكػػارولةجما ػػادوالةطػػرؽولةلػػاامنوخ ػ ؿولةحقتػػنولةالمالمػػنواداروللخمػػر واػػبوت ػػار واتػػروازو

هذهولةطرؽواجا كاولةالجكنولةدملمنوةطتمانو ألمرهاوابولةااةـولم ،مب ومامحاوخ ةػ ولتػرزو
هذهولةطرؽوالة بوألت وةكاو ألمرلوأكلرواماحاوابولةف ر ولة حقن.و و
ركزولةمتحثولةلالب:و

ولةطرؽولةلاامنوخ ؿولةاكدولةجمكاريولةا مالبولةذيو ػ و

لةحقتنولةالمالمنوم ،ارماوام وطتمانو

نوهذلولةلظاـوتكػذهولةطػرؽوخالػنوتاػدولمجػرلءلدو

لةا مالمػػنولة ػػبوارمػػكاولةجمكارمػػافولةجػػددوا مػػادهـو ػ ولةجاللػػلولةدملمػػنوة مج مػػكولة ركػػبو

املكاولةجما ادوالةطرؽولةلاامنولة ػبوارمػدو ػاللمفوحظػردولشػاطا كاواممار،ػنوشػاائرهاو
لةدملمنو .و
أمػػاولةمتحػػثولةلاةػػث:واقػػدول ،ػ ارضولةلشػػاطادولة ػػبو ػػدم كاولةطػػرؽولةلػػاامنوخ ػ ؿو
مرح ػنولة اددمػنولةحزتمػنواألرهػػاواػبو وممػرومػالزمفولةقػا ولة،ما،ػمنولةحزتمػػنولةدلخ مػنواػبو ركمػػاو
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الة بوللتلقدو لكاومرح نوجدمد ومفو ارمخولةحركنولم ،ممنوالة بو رادواممػاوتاػدوت ػ(ظاهر و
لم ،ـولة،ما،بوابو ركما)و .و
اأخمػرلو،ػ طدولةمػػاءواػػبولةمتحػػثولة لرتػػكو ػ وجاللػػلولة ػػألمرولة،ما،ػػبوةكػػذهولةطػػرؽو

مػػفوخ ػ ؿولةم،ػػاةؾولة ػػبول تا كػػاواػػبولةممػػادمفولة،ما،ػػمنوالا لػػادمنوالةلقاامػػنوالاج ما م ػنو
الم

ممنوة ملرومفوخ ةكاو

ولةمج مكو واملادروللكولةقرلرولة،ما،بولة ركب .و

ل م ػػددولةد لر ،ػػنو ػ ػ ولت ػػذ وأ،ا ،ػػمنوم ػػفولةمل ػػادروالةم لرج ػػكولة ػػبو لااة ػػدوم ،ػػمر و

ا ط ػػارلدولةحم ػػا ولة،ما ،ػػمنولةدلخ م ػػنولة ركم ػػنواخال ػػنولة ػػبورك ػػزدو ػ ػ ولش ػػاطادولةحرك ػػنو

لم ،ممنور ـولدر كاواخالنوماوم ا ؽوتماماعولةطػرؽوالةجما ػادولةلػاامنولة ػبوالػفدو
ابوماظمكاوتاةلشاطادولةمحظار ومفو تؿولة ،طادولةا مالمنوالةا،كرمنولة ركمن...وامػفول و
لة اامؽ و

المبحث أألول

الطرق والجماعات الصوفية الظروف والتنشئة
و

ارثولةالم ػػالماف ولة،ػ ػ جقنولةم،ػ ػ ممفوا ػػبولللام ػػاؿ وا ام ػػدوداةػ ػ كـو ػ ػ ومفك ػػاـو
لةجكػػادواراػػكو لرمػػنولم ،ػ ـوالةػػدااعو لكػػاوا ػبوكػػؿومكػػاف واذةػػؾولم ػػدلدوةمفكػػاـولم ،ػ ـولف ،ػ و
ال مػػادلو ػ وهػػذلولةمفكػػاـواػػبو ا،ػػمكو ػػاةـولم ،ػ ـوا ػػد مـوأركالػ و امػػدولةقػػا ولم ،ػ ممنو

لةالمالمنوة حقمؽوذةؾوابوممادمفو د و )3(:و

 لةقمػػاءو ػ ولةداةػػنولةتمزلطملمػػنولة ػػبوكالػػدوحػػائ وة ا،ػػمكولم ،ػ ـواػػبوأارتػػاو ػػفو
طرمؽولةق،طلطملمنو رلتنولة ،مائنو اـو.

 لة ا،ػػكواػػبوأارتػػاو وا ػػدول،ػ طاعولةالمػػالمافوتاػػدواػ ولةق،ػػطلطملمنو واػ ومػػاو،ػػمبو
رامالماوات وارماواأةتالماواما  ،اماوات دولةمجرو واحالػراواملػػاوأكلػرومفومػر و.

 إ امػػنواحػػد وإ ،ػ ممنومػػمدوماظػػـولةاػػاةـولةارتػػبوإمػػاانوةػػت دولللامػػاؿو وحمػػثو
امدولةداةنولةالمالمنو واةػـوم خ ػؼو ػفولةاحػد ومػفولةػت دولم،ػ ممنو،ػا وداة ػمفو
هماو:ولةداةنولةلفامنوابوإمرلفو واداةنولةمواؿوابولةكلدو.و
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ابوماءوذةؾو ز ـولل رلؾولةااةـولم ،مبوةقرافو دمد واةاتدولةرلتطػنولم،ػ ممنو

لةداروللكتروابولح فاظكـوتاة،ماد و

وملاطؽوال،انوجدلوخػ ؿو ػؾولةقػراف وااػبوخمػـو

هذهولةحقتنوظكردوابولةداةنولةالمالمنواتخالنواػبولللامػاؿولةادمػدومػفولةطػرؽولةلػاامن.و

لك ػػضوتام ػػكاوت ػػداروكتم ػػروا ػػبولةحم ػػا ولة،ما ،ػػمنوالاج ما م ػػنوةك ػػذهولة ػػت د..واما ػػزاوتا ػػضو
لةممرخمفو،تلوظكاروالل شاروهذهولةطرؽواكلر وأللارهاوخ ؿوهذهولةف ر وإة ولر تػاطورجػاؿو
لةػػدمفوتاة ،ػ طادولةالمالمػػنوا ح ػاةكـوإة ػ وجػػزءومػػفولة ،ػ طنولة،ما،ػػمن و لػػدوذةػػؾوأخػػذو امػػنو

لةلاسوملزاافو حدوةالءولةطرؽولةلاامن( .)9و

كمػػاوال جكػػدو،ما،ػػنولةداةػػنولةالمالمػػنواػػبولةا ػػدولف،ػ ولحػػاو شػػجمكولة لػػاؼ وحمػػثو

مػل ومشػامخوهػػذهولةطػرؽولةحرمػػنولةكام ػنومػػفو تػؿولةداةػنواػػبوممار،ػنوطقا،ػػكـولةدملمػن وحمػػثو
لل شردوهذهولةطرؽوابوتدلمنوللمروابو ،ماولةلوػر ولـو ا،ادوالل ق ػدوإة ػ وماظػػـوأ اةمػػـو
لةداة ػػن وح ػ ػ وأل ػػت ومش ػػكؿو ػػألمرولة ل ػػاؼوا ػػبولة قاةم ػػدولةالمالم ػػنواملك ػػاول ػ ػ ءولة،ػ ػ طافو
لةارشواابولة شكم دولةا،كرمنوابو امنوللهممن( .)1و

اممكفولةقاؿوأمماوأفو،تلوظكػارولة لػاؼواػبولةداةػنولةالمالمػن واح،ػلومػاو شػمرو

إةم ػ وتاػػضولةملػػادروإة ػ وأفوطتماػػنولةػػد ا ولم ،ػ ممنولةمارااػػنواػػبوت ػ دولللامػػاؿو مػػدو
ػ وأمػػديورجػػاؿولة لػػاؼولل قمػػاءواةػػمسو ػ وأمػػديولةا مػػاءولللػػاةممف وللمػػرولةػػذيو ػػدو
لظكػػرولم ،ػ ـوهلػػاؾو ػ ومرالػػنوكتمػػر ومػػفوحمػػثولةما قػػدلدوالةاتػػادلدوا ػ ولةػػر ـومػػفو

حػرصولةداةػػنولةالمالمػنو ػ ولاة ػزلـوتاةشػرمانوا م،ػػككاوتاةمػذهلولة،ػػلبولةحلفػب واقػػدو ػػلو
لةطاتكولةل واابو

ولاة زلـولةالمالبولةر،مب وحمثوكافو ألمرولة لػاؼوال،ػكوا ممػؽواػبو

لةمج مػػكوالةداةػػنوممػػاو،ػػا دو ػ ولل شػػارولة كامػػاوالةزالمػػاولة اتاػػنوة طػػرؽولةلػػاامنواػػبوأرجػػاءو

لةداةنولةالمالمن( .)4و

ا ػػدددولةط ػػرؽولةل ػػاامنوا ػػبو ركم ػػاو واةك ػػؿوطرمق ػػنومفكامك ػػاولةخ ػػاصوا ػػبوممار ،ػػنو

طقا،ػػكاوا ااةممكػػاوالةمػػنو اام كػػاومػػكولةفػػردواطرمقػػنو ،ػ اك واػبولة اج ػ وإةػ ول و وا ألمرهػػاو
الر تاطا كػػاوتاةداةػػنوالةمج مػػكوتشػػكؿو ػػاـ وامػػفولتػػرزولةطػػرؽولة ػػبوممكػػفوم حظ كػػاوتشػػكؿو
أكلرواماحاوابومجاادولة ألمرو

ولة،احنولم ،ممنوالة،ما،نولة ركمنوهب :و
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الطريقة البكتاشية:
ا تروابومقدمنولةطرؽولةلػاامنولة ػبولل شػردواػبولللامػاؿ.ومم،ػسوهػذهولةطرمقػنو

ػارمنوالةمج م ػػكو
ه ػػاوح ػػاجبوتك ػػاش(*).وم ػػارسولةتك اش ػػمافولش ػػاطاومكم ػػاوا ػػبول ػػفاؼولالكش ػ و

لةالمػػالبوتلػػار و امػػن وا ػػدولة لػػقدولةتك اشػػمنوتاالكشػػارمنوإة ػ ودرجػػنوأفوللخمػػر و راػػدو
ػمنوأاجػػاو ػب) وا ػػدول ػػرؼور،ػػمماوتاةتك اشػػمنواػػبولكامػػنو
تا،ػػـو( ،ػػكريوتك اشػػمن)وأاو(تك اشػ و
لةق ػ ػػرفولة ،ػ ػػادسو ش ػ ػػرولةم ػ ػػم دي وام ػ ػػر ولة ػ ػػتاضوا ػ ػػبولةتك اش ػ ػػمنولةل ػ ػػار ولة ركم ػ ػػنوة ػ ػػدمفو
لم،ػ ػ مب

()5

والش ػػرولةتك اش ػػمافوزالم ػػاهـوا كام ػػاهـوا ػػبوط ػػاؿولةداة ػػنولةالمالم ػػنوا رم ػػكا و

الر تطدوللا،اطولةم لفذ وابولةداةنولةالمالمنوتاةتك اشمنواخالنولةاائ ػنولةالمالمػنولةحاكمػن.و
اكالدولةتك اشمنوابولةا دولف ،و ملؿوملدرولةقا وابولةمج مكولة ركب( .)6و

الطريقة النقشبندية :
اػػدولةلقشػػتلدمنومػػفولةطػػرؽولةلػػاامنولة ػػبولكمػػدوتػػداروكتمػػروإتػػافولةداةػػنولةالمالمػػن و
مم،،ػػكاولةحقمقػػبو(محمػػدوتكػػاءولةػػدمفولقشػػتلدو793وه ػػو-و3183وـ) واةػػدولقشػػتلدواػػبوإحػػد و
ػػر وتخػػار و،ػػمبوتكػػذلولا،ػػـول،ػػتنوإة ػ وحراػػنولة طرمػػزولة ػػبوكػػافومح راكػػا()7وا ػػدوظكػػردو

لةطرمقنولةلقشتلدمنوابوتدلم كاو ػ وشػكؿولػار ولػاامنوأةوػدومظػاهروا قاةمػدولة لػاؼولةقػدمـو
مػػفوذكػػرواخ ػػا واك لرمػػاد وا و و ػػدولةلقشػػتلدمنواػػبولللامػػاؿولاؿومػػر واػػبولةقػػرفولةخػػامسو
شرولةمم ديوالل شػردوتػمفوللكػرلدوتشػكؿوكتمػر()8وكمػاواركػزدولةلقشػتلدمنوأممػاو ػ وتلػاءو

لةفردومفولةػدلخؿومػفوخػ ؿورتطػ وت اػاةمـولةطرمقػنوادمجػ واػبولشػاطا كاولةدملمػنوالا لػادمنو

الاج ما من( .)9و
و

الطريقة النورسية:
لةحركػػنولةلار،ػػمنو(لةلارجمػػن)و:ولػػارج رو Nur Giukوأاوألػػحالولةلػػارواػػبو ركمػػا و
حركػػنودملم ػػنوذلدوطػػاتكو،ما ،ػػبو وظكػػردوا ػػبو ركمػػاوا ػػبومط ػػكولةق ػػرفولةاش ػرمفو ول ت ،ػػدو
أاكارهاومفولةلقشتلدمنولـولدخؿو مكاوماوملا،لومفو ادم د و ل،لوإة وتػدمكولةزمػافو،ػامدو
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لةلار،ػػبولةػػذيوام ػكوا ،ػػف واػػبوك ات ػ و(ر،ػػائؿولةلػػار) واهػػاوم ػالطفوكػػرديو ركػػب واةػػدواػػبو
رمنولارسولة اتانوةقماءوحمزلفومفواامنو ت مسولة ركمن( .)37و

ل ج ػ ولةلار،ػػبواػػبومط ػػكوحما ػ وإة ػ وط ػػلولةا ػػـو واةػػـومك ػػؼوتمػػاودر ،ػ ومػػفو ػػاـو

دملمػن و ناللمػػاولللػػرؼومػػدرسولةا ػػاـولةلػػرؼ وا ػػدومػػارسوملػػذومط ػػكوحما ػ ولةامػػؿولة،ما،ػػب و
ال مػ ػ وذة ػػؾوم ػػفوخػ ػ ؿولل ق ػػادهوة اجك ػػادولةحكام ػػنولة ركم ػػنولةا مالم ػػنولةماال ػػر وال كامك ػػاو

تاة قلمروابولاه ماـوتاةم،ائؿولةدملمن( .)33و

ما قػػدولةلار،ػػبوأفولةػػداؿوللارتمػػنو طػػاردوةكػػفولةم ،ػ ممفوظ ػالومرلاحػػافواممػػاوتمػػلكـو
ت،تلو ،نوأمرلضوهبولةمأسوالةحزف وا ػدـو،ػمرولةحمػا ولاج ما مػنوالة،ما،ػمنواػبولا جػاهو

لةل ػػحم وازم ػػاد ولةح ،ػػدوالةكرلهم ػػن وا ػػدـومارا ػػنورالت ػػطولممم ػػافوالة ػػراحولةمالام ػػن وا ش ػػددو
لةلظاـ والة اج ولحاولةملاة ولةشخلمنوال،مافولةملاة ولةاامػنومقاتػؿوذةػؾومػأمرولةلار،ػبو
ألػػحات وتاة فػػا ومؿوالةلظػػروإة ػ ولةم ،ػ قتؿوتأمػػؿوالة،ػػمرواػػبولةطرمػػؽولةلػػحم وازمػػاد ولةمحتػػنو
الةماد والة زلـولةادلةنوتداومفولةظ ـوالةموػطوالاة ػزلـوتاةلظاـولةشر بولةترةمالب( .)39و

إة ػ وجالػػلوهػػذهولةطػػرؽولةػػل ث وهلػػاؾو ش ػرلدولةطػػرؽوكالػػدو ػػدولل شػػردواػػبو ركمػػاو

أترزهػػا:ولة مجالمػػن والة ،ػ ممالمن ولةراا مػػن ولةقادرمػػن والةماةامػػن..ولةػػخ وإاوأللػػاو ،ػ طلاولةمػػاءو
ولةطرؽولةل ثوةماوكافوةكاومفو ألمروأكلرواماحاو
ا

وحما ولةمج مػكوالةداةػنولة ركمػن و

واج ولةخلاصوماوم ا ؽوتار تاطادولةلخلولة ركمنولةحاكمنوتكذهولةطرؽ واا و،ػتمؿو

لةملاؿوكالدولةطرمقنولةتك اشمنومر تطػنوتشػكؿومتاشػروتاةاائ ػنولةالمالمػنولةحاكمػن وكمػاولر ػتطو
تاضوز ماءوجمامنولا حادوالة ر بوتكاوابولةف ر ولةالمالمنولةم أخر .وأماوطرمق ػبولةلقشػتلدمنو
الةلار،ػػمنواكال ػػاومػػفوأكلػػرولةطػػرؽولةدملمػػنولة ػػبو،ػػاهمدوتشػػكؿوكتمػػرواػػبومالجكػػنولةم وم ػرلدو

الة حاادولة بودخ ػدو ػ ولةمج مػكوالةلظػاـولة،ما،ػبولة ركػب وتػؿواألػتح اومركػزلوة لػرلعو
تمفولا جاهولةا مػالبولةم ملػؿوتحػزلولةشػالولةجمكػاريوالا جػاهولةماػارضولةم ملػؿوتػاةحزلو

لةدممقرلطب.و و

المبحث الثاني
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الطرق والجماعات الصوفية في ظل السياسة العممانية االتاتوركية في العهد
الجمهوري
و

شكؿولم ،ـولةاامػؿوللكلػروأهممػنواػبوحمػا ولةداةػنولةالمالمػنوكمػاوذكرلػاو،ػ فا.وحمػثو
كػػافو ،ػ طمفو ؿو لمػػافومحم ػػافوةقػػلولةخ مفػػنوملػػذولةقػػرفولة،ػػادسو شػػرولةمػػم ديواح ػ و

إةوػ ػػاءولةخ اػ ػػنو ػ ػػاـو3994ـ واهكػ ػػذلواقػ ػػدوجمػ ػػكولة ،ػ ػ طافواػ ػػبوشخل ػ ػ ولة ،ػ ػ ط مفولةدملمػ ػػنو
الةدلمامػػن واكػػافومقػػاـوشػػمخولم ،ػ ـوم ػالزيومقػػاـولةلػػدرولل ظػػـ واهػػذلوكػػافوالمػػحاوخ ػ ؿو
لةقػػرفولةلػػامفو شػػرولةمػػم ديو لػػدماوألػػتحدولةداةػػنوتحاجػػنوإة ػ وا ػػا وشػػمخولم ،ػ ـوة قم ػاـو

تأيوإل حوابولةت د( .)31و

وهػذهوللرمػمنوتػدأدولةحكامػنولةكماةمػنولةجدمػد وتاػدوإ ػ فولةجمكارمػنواػبو ركمػاو

ػ ومػػدوملػػطف وكمػػاؿوأ ػػا ارؾ(**)وإ تػػاعو،ما،ػػنوجدمػػد وةمحػػاولمرثولم ،ػ مبولةالمػػالبو
ةأل ػرلؾ و نالةوػػاءولةخ اػػنواامػػكود ،ػ اروجدمػػدوة ػػت دواػػبو ػػاـو3994ـومػػلصو ػ و مالمػػنو
لةداةنوال ،تدلؿولةحػراؼولةارتمػنوتػاةحراؼولة ملمػنو وا حامػؿوللذلفومػفولة وػنولةارتمػنوإةػ و
لة وػػنولة ركمػػن و نالةوػػاءولةطػػرؽولةدملم ػػنواملكػػاولةلاام ػػنوكاةلقشتلدم ػػنوالةتك اشم ػػنوالةماةام ػػنواػػبو
95وأم ػػاؿو3995ـ()34و نالجت ػػارولةل ػػاسو ػ ػ ولر ػػدلءولةم ت ػػسولةورتم ػػن والم ػػطكادولةمش ػػامخو
ارجػػاؿولةػػدمف واحػػذؼودراسولةػػدمفومػػفولةمػػدلرس واكػػذةؾوك مػػادولةخػػاةؽوالةػػرلوال ،ػ تدةدو

تك مادولة طاروالةقاممنوالةاطلمنوالةطتمان وإماانوإةػ وخفػضو ػددولةػال ظمفواػبولةم،ػاجدو
ا ػػؽوأشػػكروم،ػػجدمفواػػبول،ػ التاؿوهمػػاوم،ػجدو( مػػاولػػااما)وا حام ػ وإةػ وم حػػؼ والآلخػػرو

هػاوم،ػػجدو(لةفػا )وا حام ػ وإةػ وم،ػ ادع وكمػػاو ػػـو حامػؿولةاط ػػنولةر،ػػممنومػفولةجماػػنوإةػ و

للحػػد و نالهمػػاؿولةحكامػػنوة ا ػػمـولةػػدملبوحمػػثوأ قػػدوك مػػنولةش ػرمانو ػػاـو3911ـ واألػػت و
رجػػاؿولةداةػػنو لػػدو ػػاةمكـولةملالػػلومق،ػػمافوتشػػراكـو ػ و أدمػػنولةالجػػلوتػػداومػػفوأفومح فػالو

تا وو( .)35و

ألت ولة حديولةحقمقبوة كماةممفوهػاوكمفمػنوطمػسولةكامػنولم،ػ ممنوة ركمػاوا حام كػاو

إةػ وهامػػنو مالمػػنو ػ ولةػػلمطولةورتػػبوللارتػبومػػفوخػ ؿولمجػرلءلدولة،ػػاةفنولةػػذكرومخ زةػػنو
لة ػ ػػارمخوالمرثولم ،ػ ػ مبوالةحمػ ػػاريوة داةػ ػػنولةالمالمػ ػػن واهػ ػػذلومػ ػػاواػ ػػرضو حػ ػػدماوةمشػ ػػا رو

75

الطرق واجلماعات الصوفية ودورها يف صنع القرار السياسي يف تركيا
د .سعـد عبـد العزوز مسلط

لةم ،ػ ػ ممفولل ػ ػ لرؾ وتمػ ػػاوم ط ػ ػػلولة،ػ ػػابوإة ػ ػ ولخػ ػػذولة ػ ػػدلتمرولة زمػ ػػنوة حف ػ ػاظو ػ ػ ولةكامػ ػػنو
لم،ػ ػ ممنوةأل ػ ػرلؾ واج ػػاءدوأهمم ػػنولةط ػػرؽولةل ػػاامنوتام ك ػػاولة ،ػػريوا ،ػػمماور ،ػػائؿولةل ػػارو
ة لار،بوكأحدوا،ائؿولةمالجكنوة كجمنولا ا اركمػنو ػ ولةال ػكولم،ػ مبولةاػرمضوة مج مػكو

لة ركب( .)36و

تاملدوردادوأاااؿولةمم،،ػادولةدملمػنولةر،ػممنواكػذةؾوشػماخولةطػرؽولةلػاامنوارجػاؿو
لةػػدمفومػػفولمج ػرلءلدولل ا اركمػػن وامػػلكـومػػفول ، ،ػ ـوة ال ػػكولةمفػػراضوكػػازمروللا ػػاؼواػػبو
كػػدوأ ػػا ارؾو(رااػػدوتػػاركجب) وامػػلكـومػػفوا ػػؼومػػدهاوتشػػكؿو،ػػريوملط قػػنومػػفولةقال ػػدو
الللػ ػػاؿولةقامػ ػػنولة ػ ػػبوتلاهػ ػػاوال ،ػ ػ لتطاهاو تػ ػػرولةالػ ػػارولم ،ػ ػ ممن ولةا م ػ ػػاءوالةمفكػ ػػرافو

الةفقكاء واألتحالومدركمفوةطتمانولةمرح نولةحمارمنولةخطمر ولة بو مروتكاو ركما( .)37و

كالدوم،أةنوإةواءولةطرؽولةلاامنومفولةم،ائؿولةمكمنولة ػبوألػاردوحفمظػنوشػماخكا و
حمػػثوجػػاءدوهػػذهولةخطػػا وكػػردوااػػؿومػػفو تػػؿولةحكامػػنوةمػػاوظكػػرومػػفومشػػامخولةطػػرؽوالةزالمػػاو

ػارممفو
الة كامػاومػفومػ اعواػبولاج ما ػادولة،ػرمنو ناللػار ولةلز ػنولةدملمػنوالةالػتمنومػدولةجمك و

لةجدد.وامفولةجدمروتاةذكروأفولةطرمقنولةلقشػتلدمنوالةجما ػنولةلار،ػمنوكال ػاومػفوأكلػرولةطػرؽو
لل شارلو وا ألمرلواػبو ركمػاوخػ ؿو ػؾولةمرح ػن وحمػثو ام ػاوتلشػاطادومػدو،ػ طنولةداةػنواملكػاو
ػ ػ و ،ػػتمؿولةمل ػػاؿوحرك ػػنوش ػػمخو ،ػػامدوتمػ ػرلفولةلقش ػػتلديو ػػاـو3995ـ وللم ػػرولة ػػذيودا ػػكو

تاةحكامنوة قدمـوائحنو الالمنومفولجؿوإةواءوكاانولةطرؽوالةجما ادولةلاامن( .)38و

اػػبو97و ش ػرمفولةلػػالبو3995ـ و ػػدمدولة ئحػػنولةقالالمػػن والح ػػادو ػ ولةللػػاصو

لة اةمن( :)39و

 .3كؿولة وزالمػاوالة كامػا و،ػالءوكالػدوا فػاوأاوم كػاوتمػدومشػامخكاوأـو أ،،ػدوتلػار وأخػر و
و ؽوجممااو

وأفومتق وحؽو لرؼولةماةكمفوتاةم كمنومحفاظا.

 .9إةو ػػاءواحظ ػػروك ػػؿول ػػاعوم ػػفولةط ػػرؽوامش ػػامخكاوام ،ػػاةؾواأةق ػػالولة ػػدرلامشوالةمرم ػػدمفو
الل ،ػ اذوالة،ػػمدوالةش ػ تبوالةتاتػػاواللممػػروالةلقمػػلوالةخ مفػػنوالةا لراػػنوالة،ػػحروالة لجػػمـو
ااامذواأ ماؿوكشؼولةوملواأختارولةم ،قتؿ.
و
اك اتنولة
ػفادواأزم ػػاءو ػػدؿو ػ ػ و ػػؾولةط ػػرؽوالةم ،ػػاةؾو
و
 .1حظ ػػروت ػػاةمر ول،ػ ػ اماؿو ل ػػاامفوال ػ
الاش واؿوتأيوشبءومفوذكروابولةفقر ولةلالمن.
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 .4جممكوماوابولةت دومفو رلوام لزرلدو ،طمفواأاةماءوامشامخوطػرؽوأاومػ لزرلدو ػزلرو
تقلدولةلفكوأاومكافوت،تتكاوجرولفكو دوأ ؽ.
 .5كؿومػاومفػ ولةمللػاصو ػ وإ

ػ ومػفولةزالمػاوالة كامػاوالةمػ لزرلدوالة ػرل وأاومفػ و

جدمدلوملكاوأاوممجرومكافوللاسومقامافوتماوكافومقاـوامكاومفوأ ماؿوام،اةؾواةػاو

مم ػا وأاوم،ػ امؿولةالػاامفواللةقػػالولةمحظػار وأاومك ،ػػبوأزمائكػاوأاومقػػاـوتأ ماةكػػاو
مجاز وتاةحتسومد واو قؿو فول لنوأشكرواتورلمنواو قؿو فوخم،مفوةمر و ركمن.
وذةؾولداروأمرلفوابولددو لفمذوهذلولةقالاف وللاؿ:ومجمزوا ومػاو قػرروإ

ػو

مفوزالماوا كاماوإذلوكافولاةحاوكاةمدلرس وأاوكالدوا فاوأاوم كاوة داةنواتماكػاوتاةلقػدوإفوةػـو
كفولاةحنو ناللشاءومدلرسوتتدةكا.والةلػالب:ومػأمروتلقػؿوجممػكومػاواػبولةزالمػاوالة كامػاولةمو قػنو

مفو حؼوالمنوا ارمخمنومفوأيولاعوكافوإة ولةم حؼ( .)97و
أخذدولةلقشتلدمنوالةلار،منو ام فو

وارضواجادهماوتشكؿولكتػروممػاوكال ػاو مػ و

ةمالجكنوهذلولالحرلؼوةإلرثولم ،مبولةحماريوةأل رلؾ واك هماوركزلو ػ وم،ػائؿولةفػردو
اتلائ ػ ولة ا ممػػبومػػفولةػػدلخؿومػػفوخ ػ ؿورتط ػ وت اػػاةمـولةطرمقػػنوادمج ػ واػػبولشػػاطا كاولةدملمػػنو

الا لادمنوالاج ما من( .)93و

اػػبومػػاءوذةػػؾولجػ وأاػرلدولةطرمقػػنولةلقشػػتلدمنوأفومحققػالولجاحػػادومكمػػنواخالػػنواػػبو
مج ػػاؿولةام ػػؿولة ج ػػاريوالا ل ػػاديوا حدم ػػدلوا ػػبومج ػػاؿولةتل ػػاؾوالةمل ػػارؼو.وكم ػػاولجح ػػدو
لةطرمقنواػبولةا ػدولف،ػ واػبوراػدولشػاطا كاوتشػتكنوإ

لةقمادولةقالالمنولة بوارمدو مكا( .)99و

ممػنومكمػنو ػ ولة،ػاحنولة وركمػنور ػـو

أم ػػاوجما ػػنولةطرمق ػػنولةلار ،ػػمن واق ػػدوش ػػك دولا ػػاوم ػػفوجما ػػادولة كاا ػػؿوالة م ػػامفو

لاج م ػػا ب وحم ػػثوألك ػػاو ا ػػدوم ػػفوأكل ػػرولةجما ػػادولةل ػػاامنو ػػألمرلو ػ ػ ولة ،ػػاحنولة ركم ػػنو
لة،ما،منوالاج ما منواخالنومفولةلاحمنولةاقائدمن واكافوذةؾوالمػحاو لػدماولػاردولل ػاةمـو
لةش ػػر منوا ػػبولللام ػػاؿو ػػاـو3995ـوم ػػدوحكام ػػنوأ ػػا ارؾوكم ػػاوذكرل ػػاو،ػ ػ فا وك ػػافوش ػػمخو

لةلار،منو،امدولةلار،بو دوأ فورام وإ لر نولةػدماءوتػمفولةم،ػ ممف واشػرعوإةػ وك اتػنور،ػائؿو
لةلػػارولة ػػبوكالػػدو مح ػواروحػػاؿوإتاػػادوخطػػرولةفام ػ ولةدلخ مػػن وا قامػػنوأاللػػرولةمحتػػنوتػػمفو
ركماوالةااةـولم ،مب(.)91و و
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و

المبحث الثالث

الطرق والجماعات الصوفية في ظل مرحمة التعددية الحزبية
أ،ػػكمدولةادمػػدومػػفولةاالمػػؿولةدلخ مػػنوالةخارجمػػنواػػبوإحػػدلثو وممػػروجػػذريواػػبولةحمػػا و

لة،ما ،ػػمنولةدلخ م ػػنولة ركم ػػن وذة ػػؾو ل ػػدماوأ ػػفوح ػػزلولةش ػػالولةجمك ػػاريوتز ام ػػنو ل ػػمدو

لملالػػا(***)و ػرلرولةحػػزلوالةحكامػػنولال قػػاؿومػػفولظػػاـولةحػػزلولةالحػػدوإة ػ ولة اددمػػنولةحزتمػػن و
اهػػذلولة حػػاؿولةػػذيوجػػاءول مجػػنوةظػػراؼوداةمػػنوكالػػدوأـودلخ مػػنو مل ػػدواػػبومطاةتػػنو مػػارلدو
دم ػ ػػد ودلخ ػ ػػؿو ركم ػ ػػاواتم ػ ػػملكاولةجما ػ ػػادولةل ػ ػػاامنوتم ػ ػػرار وإجػ ػ ػرلءو ومػ ػ ػرلدو وا ،ػ ػػمماو

لالاكا،ػػادولة ،ػ تمنولة ػػبوأحػػدلكاولظػػاـولةحػػزلولةالحػػدواخالػػنواػػبولةمجػػاادولا لػػادمنو

الةدملمنوالاج ما مػنواػبو ركما( .)94و

اػػبو6و مػػازو3945ـ و قػػدمدومجما ػػنومػػفولةقػػامممفولل ػ ػرلؾ وذايولةممػ ػػاؿولةدملمػػن و

تط ػػلوكمحااةػػنوة ػػاةبولةقمػػاـوتػػدارولةماارمػػنودلخػػؿولةمج ػػسولةػػاطلبولة ركػػبولةكتمػػر وا ػ ـو
أ،مسو(حزلولةلكمػنولةقاممػن)وا ػز ـولةحػزلولػاريودممػرلغ.واخػ ؿولةف ػر و3957-3946و

ش ػػكددو ركم ػػاو أ ،ػػمسو()39وحزت ػػاو،ما ،ػػما وك ػػافوم ػػفوأترزه ػػاولةح ػػزلولة ػػدممقرلطبوالةح ػػزلو
لاش رلكبواحزلولةاماؿوالةف حمفواحزلوللمن( .)95و

اػػبوظػؿوهػػذلولة حػػاؿولةػػدممقرلطبولة اػػددي ول،ػ طاعولةحػػزلولةػػدممقرلطبولةػػذيوأ ،،ػ و

كؿومفوج ؿوتاماروا ػدلافوملػدرمسوارامػؽوكارلة ػافوااػملدوكاترةػاو وتاػدوطػردهـومػفوحػزلو
لةشالولةجمكاريو وت،تلول رلما كـو ػ و،ما،ػنولةحػزلوخالػنواػبولةمجػاؿولا لػاديو

الة ػػدملب وأفومحق ػػؽوأاؿولل ل ػػاروةػ ػ وا ػػبولل خات ػػادوأم ػػارو ػػاـو3957ـ وتا ػػدوحل ػػاة و ػ ػ و
أ تمػػنوألػالدولةلػػاختمفوالة ػػبوت وػػدو()%5136ومقاتػػؿو()%47وةحػػزلولةشػػالولةجمكػػاري و
ةملػػت وتاػػدوذةػػؾوج ػ ؿوتامػػارورئم،ػػاوة جمكوارمػػنوا ػػدلافوملػػدرمسورئم،ػػاوة ػػازرلء.ولػػـوةحق كػػاو

لل لػػارلدوأخػػر واػػبولل خاتػػادو ػػاـو3954و–و3957وـ وةم ،ل ػ وة ػ وحكػػـو ركمػػاوة ف ػػر ومػػفو
3957و–و3967وـو.وا دوا،روهذلولال لاروة حزلوتأل وجاءو

ػاتمنولةال،ػانو
و
وخ فمػنولةش

لة ػػبولم ككػػاواخالػػنواػػبوملػػاطؽولةرمػػؼولة ركػػب وتحكػػـولةترلػػام ولا لػػاديوالاج مػػا بو
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لةذيوا دهـوت وة حقمق و وام و فولةمرالنولة ػبوأتػدلهاولةحػزلو جػػاهولةم،ػائؿولةدملمػنو ػ و

اج ولةخلاص( .)96و

ملػ ػػذو ػ ػػاـو3954ـ وتػ ػػدأدوحكامػ ػػنولةحػ ػػزلولةػ ػػدممقرلطبو لػ ػػرؼواكألكػ ػػاوحكام ػ ػػنو

إ ،ػ ػ ممن واالمػ ػػدوتةذل ػ ػػنولةق ػ ػرلفولةك ػ ػرمـ واخللػ ػػدوأم ػ ػالاواػ ػػبولةممزللمػ ػػنوةتلػ ػػاءولةم،ػ ػػاجدو
ا رمممكػػا وا رك ػػدوألػػحالولةلز ػػنولةدملمػػنومم ،،ػػافولةمج ػ دوالةل ػػحؼو وا ،ػم وتة ػػاد و
للذلفوتاة ونولةارتمن والة،ماحوتأدلءوارممنولةح واا ومدلرسوللئمنوالةخطتاء( .)97و

هػػذلوتػػدارهوللاكػػسوإمجات ػػاو ػ ولةا ػػنوت ػمفولةحكام ػػنواجما ػػادولةطػػرؽولةل ػػاامن و

ال م وذةؾومفوخ ؿو،ما،نولةحكامنوابوذةؾ وحمػثوأمػردوتفػ ولةمػ لزرلدوالة ػرلولةشػكمر و
الة ػػبوكال ػػدو مو ق ػػنومل ػػذوتدلم ػػنولةاك ػػدولةجمك ػػاري واخال ػػنوا ػػبول،ػ ػ التاؿوا الم ػػن وا ،ػػم و
ػبولةجالم ػػك) واا ػػبو
و
ة جما ػػادولةدملم ػػنوتةل ػػدلرولةل ػػحؼوا ػ ػرلء ولةملقتػ ػنولةلتام ػػنو(لةمالةم ػػدوا ػ
مػػافوذةػػؾوتػػدأدولةطػػرؽولةلػػاامنو مػػارسولشػػاطاوال،ػػااو ػ ولة،ػػاحنولة ركمػػن واخالػػنو

(لةتك اشػػمنوالةلقشػػتلدمنوالةلار،ػػمنوالةماةامػػنوالة ،ػ ممالمنوالة مجالمػػن) واألػػت وةكػػذهولةحركػػادو
ارا ػػاوةػػمسواػػبوملػػاطؽولةرمػػؼواقػػط وتػػؿولم ػػددوإة ػ ومػػدفوكتػػر وا ػػدوأد وذةػػؾوإة ػ و قامػػنو
مكالػػنورجػػاؿولةػػدمفواػػبولةحمػػا ولة،ما،ػػمنوالاج ما مػػنواػػبولةػػت د واكػػافولةحػػزلولةػػدممقرلطبو
لةحػػاكـومحػػااؿومػػفوخ ػ ؿو،ما ،ػ وهػػذهو قامػػنوما ا ػ وا،ػػحلولةت،ػػاطومػػفو حػػدوأ ػػدلـوحػػزلو

لةشالولةجمكاري( .)98و

ابوماءوذةؾوحممدولةلار،منو شجمااومتاشرلومفو تػؿولةحػزلولةدممق لرطػػبولةحاكػػـ و

ػمـولةحركػ ػنوامم ،،ػػكاو ،ػػامدولةلار ،ػػب وا ،ػػم وةػ ػ وت ش ػػكمؿو لظ ػػمـومدلر و
و
حم ػػثوأا ػػرجو ػػفوز ػ
لةحركػػن وا ػػاـوتةلػػدلرولػػحمفنو(لا حػػاد) واا،ػ ػ وة ػ ولةمجػػاؿوم ػ فوملكػػاجولةحركػػنوم ػػفو

خػ ؿور،ػػائؿولةلػػاروالةتػػاةدو ػػددهاو()317ور،ػػاةن والة ػػبود ػػاومػػفوخ ةكػػاولةلار،ػػبوإة ػ ولتػػذو
لةمظاهرولا ا اركمنوالةامػؿو ػ و طتمػؽولةشػرمانولم،ػ ممن والةاػاد وإةػ ولةمامػب واهػاجـو
لةلار،بوابولةا دولف ،وأ ا ارؾواحزلولةشالولةجمكاريواالف وتامةحاد( .)99و
،اردولةطرمقنولةلقشتلدمنوأمماو

وخط ولةلار،منوابوت ػار ولشػاطا كاواخالػنواػبو

لزدهػػردوتشػػكؿوكتمػػروخ ػ ؿوهػػذهولةمرح ػػن وإة ػ ودرجػػنوألكػػاول ،ػ طا دو
لةمجػػاؿولا لػػادي وا و
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رادولشاطا كاو تروشتكنوإ

ولة،احنولة ركمن وا،مماولحمفنو( ركمػا)والةقلػا و

ممنومكمنو

لة فزمالمنو(شزلش)و وام و فومئادولةمدلرسوالةمااهدولةدملمنولة بو تل كا( .)17و

ػ وللػػروهػػذهولة،ما،ػػنولالف احمػػن واخالػػنو جػػاهولةجما ػػادولةدملمػػنولة ػػبومار ،ػ كاو

حكام ػػنولةح ػػزلولة ػػدممقرلطبوتز ام ػػنو ػػدلافومل ػػدرمس وااجئ ػػدوتقم ػػاـوللقػ ػ لو  ،ػػكريو ػػاـو
3967وـو ومفو تؿولةمم،،نولةا،ػكرمنولة ػبو ملػؿوحاممػنولةمتػاداولا ا اركمػنو وم كمػنوهػذهو
لةحكامػػنوتاة اج ػ ولحػػاولم ،ػ ـ وللمػػرولةػػذيول تػػراهوتملاتػػنو جػػاازولةخػػطوللحمػػروةا مالم ػػنو
لةداةنو وا،ر افوماولج ولالق لووا امالوتة دلـوز ماءوحكامنولةحػزلولةػدممقرلطب و نالةوػاءو
ا جممػ ػػدوكااػ ػػنولةلشػ ػػاطادوالةمم،،ػ ػػادواخالػ ػػنولةدملمػ ػػنولة ػ ػػبولشػ ػػطدوخ ػ ػ ؿوحكػ ػػـولةحػ ػػزلو

لةدممقرلطب وا،مماولةطرؽولةلاامنولةم مل نوتاةلار،منوالةلقشتلدمن( .)13و

مكو،ماحولةا،كروتااد ولةامؿولة،ما،ب وشرعو ،ممافودمممرمؿو(****)وت كػامفوحػزلو

لةادلةن وكارمثوة حزلولةػدممقرلطب وال،ػ طاعودمممرمػؿوأفومجػذلوتشػكؿو مػرومتاشػرولةكلمػرو
مفوأ تاعولةطػرؽولةلػاامن وا ػ واجػ ولةخلػاصوجما ػنولةلار،ػمنواخالػنولةجما ػنولة ػبو

كػػافومل مػػبوإةمك ػاوالة ػػبو راػػدوتفر ػػنو ،ػػماولةجدمػػد وتاػػدوأفوشػػكددولةلار،ػػمنو فر ػػاوتاػػدوااػػا و

شمخكاو،امدولةلار،بو اـو3967ـو)19(.و و

،اروحزلولةادلةنواػبو،ما،ػ وأللػاءوحم ػ ولال خاتمػنواتاػدوالػاة وإةػ ولةحكػـو ػ و
ػػدـومالجك ػػنولة،ما ،ػػنولةا مالم ػػنوك ػػبواومل ػػطدـوتاةلخت ػػنولةا ،ػػكرمنو واام ػػؿولة اام ػػؽوت ػػمفو

لة،ما ،ػػادولةا مالم ػػنوالةممار ،ػػادولم،ػ ػ ممنو وإاوأفوهػ ػػذهولة،ما،ػ ػػنوة ػ ػػـو ػ ػػرضولجػ ػػـولةدمػ ػػفو
لرتكػػافو

(*****)

ولةامػػاولةلشػػطواػػبوحػػزلولةادلةػػن وممػػاولمػػطرهوإة ػ ولالشػػقاؽو ػػفولةحػػزل و

اش ػػرعوإةػ ػ و أ ،ػػمسوح ػػزلوجدم ػػدو ػػرؼوتػ ػػ(حزلولة،ػ ػ منولة ػػاطلب) ولةم اجػ ػ و مام ػػاولح ػػاو

لم،ػ ـ وةمكػػافوتػػذةؾوأاؿو جرتػػنوةإل،ػ ـولة،ما،ػػبو ػ ولة،ػػاحنولة،ما،ػػمنولة ركمػػن وامػػدخؿو
ما رؾولةل لر ادولةحزتمنوالة لااسو

ولة ،طن)11(.و و

لل ػػروح ػػداثوللقػ ػ لوأم ػػاؿو ػػاـو3987ـ و ،ػػا ولالق تم ػػافوإةػ ػ و ػػد مـولة اجك ػػادو
لم ،ػ ممنوةمجاتكػػنولة لظممػػادولةم،ػػارمنولة ػػبولشػػطدول مجػػنولة طػػارلدولم مممػػنوالةداةمػػنو و
للاك،ػدوهػػذهولة اجكػادوإمجاتػػاو ػ وت ػػار ولةلشػاطولم،ػ مب واكػافوذةػػؾوالمػحاومػػفوخػ ؿو
زمػ ػػاد و ػػددولةمػ ػػدلرسولةدملمػ ػػن وا ػ ػ واجػ ػ ػ ولةخل ػػاصوتاػ ػػدو اةػ ػػبو ار ػ ػػادولازلؿو(******)و

87

جملة كلية العلوم اإلسالمية
اجمللد الثاني

العدد الرابع

 4763هـ  5339 -م

رئا،ػ ػػنولةحكامػ ػػنولة ركمػ ػػنوتا ػ ػدولل خاتػ ػػادو ػ ػػاـو3981ـولةترةمالمػ ػػن والةػ ػػذيو ػ ػػرؼوتمامػ ػػم و
لم،ػ ػ مبواخال ػػنو اجكا ػ ػ ولةلقش ػػتلدمن.وحم ػػثود ػػـوللخم ػػرولة اجك ػػادولم،ػ ػ ممنوة ط ػػرؽو
لةلػ ػػاامن و ػ ػ ولحػ ػػاولة،ػ ػػماحوتحرمػ ػػنولةامػ ػػؿوالة ػ ػػألمرواػ ػػبولةمجػ ػػاادولةلقاام ػ ػػنوالم

ممػ ػػنو

الة،ما،من ور ـوألكاومحظار و الالماومػفو تػؿولةقػا ولةا مالمػن وا،ػا ولازلؿواػبولةا ػدولف،ػ و
إة وجػذلولةقطػاعولةلػاابوأممػاوتحرلػ و ػ وأدلءولػ ولةجماػن وال،ػ خدلـوتاػضو مػادو

لةقرلفولةكرمـوابوخطات ولة،ما،بو)14(.و و

كافو ،ممافودمممرمؿوخ ؿو قديولة ،ملادوالة،ػتاملادومػفولةقػرفولةمامػبو ػدوشػات و

لازلؿواػػبو،ما ،ػ و جػػاهولةطػػرؽولةلػػاامن ور ػػـوأفو طا ػػاوال،ػػااومػػفورجػػاادوهػػذهولةطػػرؽو
و
ل ػػفقالوة لق تم ػػمفوالازلؿواحزتػ ػ ولة ػػاطفوللـوا ػػبولل خات ػػادو ػػاـو3981ـ.وإاوأفوجما ػػنو
لةلار،ػػمنوةػػـو ،ػػالدولازلؿواحزتػ ور ػػـواجػػادوجلػػاحوإ،ػ مبودلخػؿولةحػػزل وتا تػػاروأفوحػػزلو
لة ػػاطفوللـو ػػدوأر ،ػػمدو ال ػػدهوتأم ػػديولةا ،ػػكرولة ػػذمفوأ قػ ػالوح ػػزلولةادلة ػػن وا م ػػدالولةلش ػػاطو
لة،ما،ػ ػػبوةز مم ػ ػ و ،ػ ػ ممافودمممرمػ ػػؿ.وكمػ ػػاوأفولازلؿوامػ ػػفوخ ف ػ ػ ولةا،ػ ػػكروا ف ػ ػالومػ ػػدو ػ ػػاد و

لة،ما ،ػػممفولةق ػػدلم واأحػ ػزلتكـ وإاوأفولةم ػػواطولةش ػػاتمنولةمر تط ػػنوت ػػاةطرؽولةل ػػاامنوداا ػػدو
لازلؿوإة ولةمالاقنو

و اد كـوا اد وأحزلتكـوإة ولةامؿولة،ما،ب)15(.و و

تاػػدو ػػاد ولة،ما،ػػممفولةقػػدلم ولةم مل ػػمفوت ،ػ ممافودمممرمػػؿواحزت ػ ولةطرمػػؽولةلػػحم و
ولةرا ػػاهو ػ ػ ولة،ػ ػػاحنولة،ما،ػ ػػمنولة ركم ػػن.ومل ػ ػػدو اػ ػػاةمـولةطػ ػػرؽو
الج ػػـولةػ ػػدمفولرتكػ ػػافواحزت ػ ػ و
لةلػػاامنوتػػمفولةحػ وػزتمفوأ ػ هواحػػزلولا لزؿولةػػاطفوللـ وحمػػثوملػػؿوحزتػػاولةطػػرؽولةلػػحم و
الة ػػاطفوللـومم ػػمفولةا ،ػػطوامل ػػؿولةرا ػػاهو اجػ ػ ولةمم ػػمف وال ت ػػروم ػػفو ت ػػؿولةلخت ػػنولةا مالم ػػنو
الةا ،ػػكرمنوللػ ػ ومات ػػرو ػػفو(للل ػػاةمنولم،ػ ػ ممن)وا ػػبو ركم ػػا.وتملم ػػاولر ػػتطوك ػػؿوم ػػفولازلؿو

تاةطرمقنولةلقشتلدمن وا ،ممافودمممرمؿوتاةطرمقػنولةلار،ػمنوكمػاوذكرلػاو،ػ فاو وجا ػ كـومػد مافو
لةط ػػرؽولةل ػػاامنوامش ػػركالكاوتاة ف ػػا

دولة،ما ،ػػمنوتش ػػكؿوم لا ،ػػؽوام لػ ػا ـوم ػػكولةا مالم ػػنو

امت ػػاداوأ ػػا ارؾ واأد وذة ػػؾوإةػ ػ ول ق ػػادولة،ػ ػ طنولةحاكم ػػنوام ػػفوارلءه ػػاولةلخت ػػنولةا ،ػػكرمنو
تةمكالمػػنولا مػػادو ػ وممار،ػػنولةشػػاائرولم ،ػ ممنوكا،ػػم نواااةػػنوةمالجكػػنولةقػػا ولةم،ػػارمنو

الةشما من )16(.و
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تادوأفواػرضوحػزلولةراػاهولم،ػ مبواجػادهو ػ ولةم،ػرحولة،ما،ػبولة ركػبوتالػاة و

إةػ ولةحكػـوتػاائ ؼولةػازلريومػكوحػػزلولةطرمػؽولةلػحم و ػاـو3996ـ واةكػافولةراػاهوحزتػػاو
ممملم ػػاوماارم ػػاوة اجك ػػادولةا مالم ػػنوم ػػفوجك ػػن واطتما ػػنوممار ،ػػنولةط ػػرؽولةل ػػاامنوة ام ػػؿو
لة،ما ،ػػبوار ت ك ػػاوا ػػبوممار ،ػػنوش ػػاائرهاولةدملم ػػنوم ػػفوخػ ػ ؿولة ك ػػادفوتج ػػاوم ػػفولة الا ػػؽوم ػػكو

لةا مالم ػ ػػنوم ػ ػػفوجك ػ ػػنوأخ ػ ػػر واوت ػ ػػدوم ػ ػػفو ام ػ ػػم وطتما ػ ػػنولةا ػ ػػنوتػ ػ ػمفولةرا ػ ػػاهوالةط ػ ػػرؽو

لةلاامن )17(...و

تؿوكؿوشبءواوتدومفولةقاؿوأفوحػزلولةراػاهولم،ػ مبوهػاولم ػدلدوةحػزلولةخػ صو
لة ػ واطلبوامػػفو ت ػ وحػػزلولة ،ػ منولةػػاطلب و ػػدوخػػرجومػػفورحػػـوحػػزلولةادلةػػنولةػػذيولح مػػفو
تاػػضولة اجكػػادولةلػػاامنواخالػػنولةلار،ػػمن وللمػػرولةػػذيوجاػػؿولةطػػرؽولةلػػاامنوأفو اػػلو
دارلومػملرلواػػبوإ طػاءوحػػزلولةراػاهوطاتاػػاودملمػػاو امػا وممػػاوأ طػاهولقػ ولل خاتمػاواػبولل خاتػػادو
ػػاـو3993ـولةترةمالمػػن وال ،ػ مرولةراػػاهواػػبوهػػذلولة لػػا دوخالػػنوتاػػدوداػػاعوأ مػػائ واػػبو

لةترةمػػافو ػػفو مػػاماو ػػدخؿواػػبولػػممـومالجكػػنو مالمػػنولةداةػػن وممػػاوداػػكوتأل ػالدولةلػػاختمفو
مػػفوذايولا جاهػػادولم ،ػ ممنوتاالجػػذللولحػػاولةراػػاه وا ػزلددول،ػػتنوأل ػال وا ػبولل خاتػػادو
ػػاـو3995ـولةترةمالم ػػن ومم ػػاوح ػػدلوتاةرا ػػاهوة ج ػػاهولحػ ػاوممار ،ػػنوأدلءو(لم،ػ ػ ـولة،ما ،ػػب) و

بو،اردو مكاو،ما،ادوأحػزللوممػمفولةا،ػط واتػدأولة لػاحرومظكػرو
و
رلاماولةلالتدولة ق مدمنولة
تشكؿولكتروتمل واتمفولةا،كرومفوجكػن وامػكولةطػرؽولةلػاامنوخػ ؿو جرت ػ واػبولةحكػـومػفو

جكػػنوأخػػر وكال ػ وشػػكومػػفوحاة ػنولا ،ػ قطالودلخػػؿولةمج مػػكولة ركػػب وممػػاوأد وإة ػ وللق،ػػاـو
لةمج م ػػكوم ػػاوت ػػمفوإ،ػ ػ مبوا م ػػالب وا م ػػا ؼوةمل ػػدل م وأم ػػاـومممدمػ ػ وم ػػفولةمجما ػػادو
لةرمفمنولللاماةمنوذلدولة اجكادولةلاامنوالة بود م وابولال خاتادوللخمر و )18(.و
و

المبحث الرابع

مسالك التأثير السياسي لمطرق والجماعات الصوفية في تركيا
مػػفوخ ػ ؿولةتح ػثواػػبوم،ػػمر ولةطػػرؽولةلػػاامنواػػبو ركمػػاوممكػػفول تارهػػاوالحػػد ومػػفو
لةقػػا ولةتػػارز والةمػػملر واػػبولةق ػرلرولة،ما،ػػبولة ركػػب ور ػػـولةقمػػادولةقالالمػػنولة ػػبوارمػػدو ػ و
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ممار،نولشاطا كاومفو تؿولةقا ولةا مالمػنوخالػنواػبوتػدلمادو أ،ػمسولةجمكارمػنولةماالػر و

اهذلولة ألمرومرو تروم،اةؾوم ادد وكافومفوأترزها )19(:و

 .3لةا ػػادولةم تادةػػنوتػػمفوز مػػاءولةطػػرؽولةلػػاامنولةم لفػػذ وا ػػاد وللح ػزللولة،ما،ػػمن و
(كار تػػاطو ،ػ ممافودمممرمػػؿوتاةلار،ػػمنوا ار ػػادولوازلؿوتاةلقشػػتلدمنوكمػػاوذكرلػػاو ،ػ فا) و

حمػػثوكالػػدوارلءولةلجػػاحولة،ما،ػػبوةحػػزلولةادلةػػنواػػبولة ،ػ ملاد واحػػزلولةػػاطفوللـو
ا ػػبولةلمالمل ػػاد واح ػػزلولةرا ػػاهوالرتك ػػافوا

ا كم ػػاوتاةلقش ػػتلدمنوأمم ػػا وإم ػػاانوإةػ ػ و

ػػنوحػػزلولةطرمػػؽولةلػػحم وتز امػػنو ال،ػػاو شػػم رواجما ػػنواػ ول و ػاةف وإحػػد و

جما ادولةلاروابو ركما ومكوللخذوتلظرولا تاروأفوماظـوهذهولةا ادوكالػدواو
خدـولةطرؽولةلاامنوابولة ألمرولة،ما،بوا حقؽوملاةحكاواقطوتػؿوكالػدو خػدـواػبو
لةا ػػدولف،ػ وملػػاة وللحػزللولة،ما،ػػمنواخالػػنواػػبوم،ػػأةنولج ػػذللولللػالدوأللػػاءو

لال خاتاد.

 .9لر تاطولةجمامادوالةكمئػادولةدملمػنولله مػنوتػدرجادوم فاا ػنومػفولةا ػادومػكولةطػرؽو
لةدملمػػنومشػػكؿوم ،ػ كاو خػػروة ػػألمروللخمػػر واػػبومجػػاادوماملػػنوكػػاة ا مـولةػػدملب وافػػبو
كالافوللاؿو3987ـو ػدرو ػددومػاو ػدمرهوهػذهولةجمامػادومػفوتمػادول ،مػاانوطػ لو
لة ا ػ ػػمـولةػ ػػدملبواػ ػػبولةمػ ػػرح مفولةلالام ػ ػػنوالةجامام ػ ػػنوت ػ ػػو()3398وتم ػ ػػاومػ ػػفومجمػ ػػاعو
()3347وتم اومقمـوتكاو()93917وأةفاومفوهماءولةط لو.
 .1أمػػاولةم ،ػ ؾولةلاةػػثوة طػػرؽولةلػػاامنواقػػدو ملػػؿواػػبو مامكػػاواػػبوتاػػضوللحمػػافوتحشػػدو
لةم،ػػالد ومػػفوجالػػلولةقطا ػػادولةم دملػػنواػػبولةمج مػػكوة مػػوطو ػ ولةحكامػػنوتلػػددو

م ،ػػائؿومامل ػػنوذلدوأهمم ػػنودملم ػػن وكم ،ػػأةنوإ ػػاد و حام ػػؿوم ح ػػؼو( م ػػاول ػػااما)وا ػػبو

ل ،التاؿوإة وم،جد وتماومالم وذةؾومفوإةواءو الافولدروابو كػدوأ ػا ارؾواػبو94و
ش ػ ػرمفولةلػ ػػالبو3914ـوت حام ػ ػ وإة ػ ػ وم حػ ػػؼوتاػ ػػدوأفوكػ ػػافولةم،ػ ػػجدوللاؿوة داةػ ػػنو
لةالمالمػػنوملػػذوا ػ ولةق،ػػطلطملمنو ػػاـو3451ـوا حامػػؿوكلم ،ػ كاولةكتػػر و مػػاولػػااماو

م،جدل وا دوحظبوهذلولةمط لولةذيو،ػالدهوأممػاولػاللومػفوحػزلولةطرمػؽولةلػحم و
احػػزلولةػػاطفوللـوتػػد ـولم ،ػ مممفواػػبول ،ػ التاؿوامػػدفوأخػػر وكتػػر وا،ػػمماوألقػػر و
لة ػػبوش ػػكددوا ػػبوك ػػالافوللاؿو3989ـوحمػ ػ دوإ،ػ ػ ممنوةجم ػػكوم م ػػافو ا م ػػكوم ػػفو
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لةم،ػالدمفوم ػػاد واػ و مػاولػػااماوكم،ػػجد وا ػدوألػػاردوهػػذهولةم،ػأةنوأممػػاوردادوااػػؿو
ش ػػدمد وم ػػفوجال ػػلوللا ،ػػاطولةا مالم ػػنولة ركم ػػنولة ػػبورتط ػػدوتملك ػػاوات ػػمفومظ ػػاهرلدو

(لةحجال)وك اتمرو فوماوأ،ػم وت ػ(حركنوألػاةمن)و ،ػ كدؼو قػامضولةتلمػنولةا مالمػنو

ة داةن.

كمػػاوشػػكؿولم ػ ـولم ،ػ مبوأهممػػنوكتمػػر وة طػػرؽولةلػػاامنواػػبو ركمػػاوكم ،ػ ؾو خػػرو
ػرم ولة ػػبو طرحكػػاوتشػػأفوم ،ػ قتؿولةمج مػػك وااومقلػػدوتػػذةؾو
ة ػػألمروأاو لػػا وة اتمػػرو ػػفولةػ و
لم ػ ـولم،ػ مبولةر،ػػمبولةمػػر تطوتاةداةػػنواأجكز كػػاولم

ممػػنو نالدلر ولةشػػمافولةدملمػػنو ناللمػػاو

ل م ػ ـولةماتػػرو ػػفوحركػػنواكرمػػنوة ػػو(لمحمػػاءولم ،ػ مب)والل قػػادوأامػػاعو،ػػائد و م ػػروم فقػػنو
مػػكولةقمػـولم ،ممن وامر تطوهذلولم

ـوتجما ػادواطػرؽوإ،ػ ممنواتمم،،ػادودملمػنوأه مػنو

امفكرمفواملقفمفوإ ،مممفوذايو ألمرو،ما،بوا رتطكـو

ادوماملنوتكذهولةطرؽ( .)47و

ػ ػػأ بولةك ػ ػػلوال ةمجػ ػ ػ دوالةل ػ ػػحؼولم،ػ ػ ػ ممنولةمر تط ػ ػػنوت ػ ػػاةطرؽولةل ػ ػػاامنوم ػ ػػفو

لمل ػػدلرلدولةمكم ػػنولة ػػبو ػػاة ولش ػػرهاودارولش ػػروإ،ػ ػ ممنوأهمم ػػنوكتم ػػر وا ػػبولة ػػألمرو ػ ػ و
لة،ػػاحنولة،ما،ػػمنولة ركمػػنو واتاةل،ػػتنوة ك ػػلوكالػػدو لػػدروتحػالةبو%95ومػػفوإجمػػاةبولةك ػػلو
ابو ركما وحمثو د ـوهذهولةدارومم،،ػادودملمػنوأه مػنو لزدو ػددهاو ػفو()977ومم،،ػنو تػؿو
ػ ػػاـو3987ـوإة ػ ػ و()157ومم،،ػ ػػنو ػ ػػاـو3981ـو واو()857ومم،،ػ ػػنو ػ ػػاـو3985ـو واو
()3958ومم ،،ػ ػػنو ػ ػػاـو3987ـ وا ػ ػػد اوه ػ ػػذهولةك ػ ػػلوا ػ ػػبوماظمك ػ ػػاوإةػ ػ ػ ولاة ػ ػ ػزلـوت ػ ػػاةقمـو
لم،ػ ػ ممنوا ػػبولةحم ػػا ولاج ما م ػػنوالة خ ػػبو م ػػاوم ا ػػارضوماك ػػاوم ػػفوممار ،ػػادو(كاة ػػد ار و

المجكاضوالةحرمنو مرولةم،ئاةنوة م أر )()43و و

أمػاولةمجػ دولم،ػ ممنولةشػكرمنوالل،ػػتا من واقػػدو ػػدرو ػػددهاوتلحػػاو()357ومج ػػن و

ام ػػفوأهمك ػػاواأكلره ػػاو ازما ػػا ومجػ ػ دوأ ،ػػتا منوت ػػدأوإل ػػدلرهاو ػػاـو3997ـومل ػػؿو(لةاح ػػد و

)Vahdetواو(الةجماػػنو)Cumaوا(لةمامػػا بو )Objektifوا لمػػروتاػػضولةمقػػاادولة ػػبو
لشػػرهاوهػػذهولةمج ػ دول ،ػ ماءولةحكامػػن وا جػػأوللخمػػر وإة ػ وملػػادر وتاػػضوإ ػػدلدهاوا،ػػمماو
مج نولةمامػا ب.وكمػاوا كػ ـولةمجػ دولل،ػتا من وخالػنولةاحػد وتةلػدلروم حػؽوخالػنو
ةألطفػػاؿ وتوػػرضو ػػد مـولر تػػاطوللجمػػاؿولةجدمػػد وتشخلػػمنولةلتػػبومحمػػدووكملػػؿوأ ػ و
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اك ػػذةؾولار ت ػػاطوتاةشخل ػػمادولة ارمخم ػػنولة ركم ػػنومل ػػؿولة،ػ ػ طافومحم ػػدولةف ػػا وا ػػبومالجك ػػنو

(لةلماذجولةم ،ارد وة تطاةنولةورتمن)49()...و و

اأخمػرلوشػػك دولةلػحؼولم،ػ ممنولةشػػكرمنولةمخ فػنومػػفوحمػػثوحجػـو ازماكػػاوالةػػرم و

لة بو طرحكا والحد ومفولةم،اةؾولةمكمنولة بولر تطدوتكػاولةطػرؽولةلػاامن والة ػبوماظمكػاو
اتػػرو ػػفوحركػػنواكرمػػنولش ػطنوةإلحمػػاءولم ،ػ مبو وامػػفوأهمكػػاولػػحؼوإ ،ػ ممنومر تطػػنو

متاشػػر وتػػاةفراعوالةشػػتكادولةرئم،ػػمنوة طرمقػػنولةلقشػػتلدمنو وكلػػحمفنو(إ ،ػ ـو )Islamو وا ػػازعو
حالةبو(377وأةؼ)ول،خنوشكرما واو(لةل،اءوالةاائ نو)Kadin Ve Ailaو ػازعوحػالةبو(67و

أةػػؼ)ول،ػػخن.وا ػػد اوهػػذهولةلػػحؼوإةػ ومػػرار ولالطػ ؽومػػفولةرممػػنولم،ػ ممنولةك مػػنواػػبو
لةمجػػاادولا لػػادمنوالاج ما مػػنوالةلقاامػػن.وإمػػاانوةلػػحؼوإ ،ػ ممنوأخػػر ولر تطػػدومػػفو
حمػ ػ ػػثولملػ ػ ػػدلروالة اج ػ ػ ػ وتاةطرمقػ ػ ػػنولةلار،م ػ ػ ػػن وامػ ػ ػػفوأهمكػ ػ ػػاولح ػ ػ ػػؼو(لةظف ػ ػ ػػرو)Zaferو

ا(لةج،ػػر )Kopruوا( ائ لػاو )Bizim Aileوام ػرلاحوحجػـو ازماكػاولةشػكريوتػمفو(97واو
87وأةؼ)ول،خن وا ازعومرلكزهاواارا كاواػبوملػاطؽول،ػ التاؿواأزممػرواألقػر وامػدفوأخػر و
ا اتر فورمماوم ػألر وإةػ وحػدوكتمػروترممػنومم،ػسولةطرمقػنواممدلهػا:وأفوكااػنولةا ػاـولةحدملػنو
اترو فو

ادوادائؿولةلظاـولمةكبوة كاف( .)41و

و
اخلامتة

تؿوكؿوشبءواوتدومفولةقػاؿوأفولةداةػنولةالمالمػنوهػبوداةػنوإ،ػ ممنولةملطػؽوالة لرمػنو

الةكدؼ..واابوظؿوهذهولةاقمػد ولح ػدولةطػرؽولةلػاامنوله مامػاوكتمػرلواخالػاومػفو تػؿو ػاد و
لةداةنولةالمالمنوتشكؿو اـ ومفوخػ ؿولر تاطا كػاوا ػدلخ كاوتاة،ػ طمفولةالمػالممفوالةاالئػؿو

لةم لفذ و لذلؾ ومماوداكولةلاسوة لزالءو حدوةالءوهذهولةطرؽوالةجما اد .و

تاػػدورحمػػؿولةداةػػنولةالمالمػػنوادخاةكػػاوركػػالولة ػػارمخو وتػػدأدومرح ػػنوجدمػػد واػػبو ػػارمخو

ركماولة،ما،بو واهبومرح نولةلظاـولةجمكاريولةا مالبولةماالػر وحمػثو مػؿولةجمكارمػافو
لةج ػػددوتز ام ػػنومل ػػطف وكم ػػاؿوأ ػػا ارؾو ػ ػ و طرم ػػزو ركم ػػاوتل ػػالو ل ػػريوجدم ػػدومحم ػػمفو
لةمام ػػبولم ،ػ ػ مبولةالمػ ػػالبو،ػ ػػتلو ػ ػػأخرواللكمػ ػػارولةداةػ ػػنولة ركمػ ػػنومػ ػػفولةلاحمػ ػػنولة،ما،ػ ػػمنو
الا لادمنوالاج ما منوالةحمارمنو واجكدالوألف،كـوة أ،ػمسولظػاـوداةػنوجدمػدو ػ ولةػلمطو

85

الطرق واجلماعات الصوفية ودورها يف صنع القرار السياسي يف تركيا
د .سعـد عبـد العزوز مسلط

لةورتػػبولةا مػػالب وم لا،ػػمفوحقمقػػنولةال ػػكولم ،ػ مبوة مج مػػكولة ركػػب واذةػػؾومػػفوخػ ؿو تلػػبو
إج ػرلءلدوذلدوطػػاتكو مػػالبو ػػد اوتش ػكؿوكتمػػروإة ػ وإتاػػادولةػػدمفو ػػفولة،ما،ػػن واذهت ػالوإة ػ و

لتاػدومػفوذةؾ وحمثولةوالولة ،طلنوالةخ انولةالمالمنواكاانولةمم،،ادولةدملمػنولةمر تطػنوتكػاو
املكػػاولةطػػرؽولةدملمػػنوالة وزالمػػاوالة كامػػاوذلدولةطػػاتكولةلػػااب واػػبومحااةػػنومػػلكـوةملػػكورجػػاؿو

لةدمفومفولة دخؿوابولةحما ولة،ما،من .و
ا ف ػدولةقػػا ولم ،ػ ممنوتكااػػنوأطمااكػػاومػػدوهػػذهولةكجمػػنولةورتمػػنولةماادمػػنوةإل ،ػ ـو
احمار واكافومفولترزوهذهولةقا وجما ادولةطرؽولةلاامن وحمثوأكدالو ػ وأفولةكامػنو
لم ،ػ ممنوة مج مػػكولة رك ػػبواوممكػػفو ومره ػػاوتػػأيوشػػكؿوم ػػفوللشػػكاؿواخال ػػنواػػبوم ،ػػائؿو
ا ؽوتاةجالللولةاقائدمنوالةحمارمنوة م ،ممف .و

ل مج ػػنوةك ػػذهولةم ػػواطولةم،ػ ػ مر و ػ ػ ولةمش ػػا رولةدملم ػػنوالةم زلمل ػػنوا ػػبولةا ػػدولف،ػ ػ و
ػػدهارولةامػػكولا لػػاديوالاج مػػا بوةواةتمػػنولةمج مػػكولة ركػػب واخالػػنولةطتقػػنولةارممػػنو

لةم مل ػػنوتألػػحالولةحػػرؼوالةف حػػمفولةػػذمفومشػػك افولةقا ػػد ولم،ػ ممنولةارممػػنواػػبو ركمػػا و
امػػكو طػػارلدوللحػػدلثولةداةمػػنولةم مل ػػنوتأحػػدلثولةحػػرلولةااةممػػنولةلالمػػنواللاكا،ػػا كاو ػ و

لة،ػػاحنولة،ما،ػػمنولةدلخ مػػنولة ركمػػنو ودخ ػػدو ركم ػػاومرح ػػنوجدمػػد و راػػدوتمرح ػػنولة اددم ػػنو
لةحزتمنو وللمػرولةػذيوا،ػ ولةمجػاؿوأمػاـولةادمػدومػفوللحػزللوالة اجكػادوللخػر ولةملاهمػنو
ة،ما،ػػنولةحػػزلولةالحػػدوة ػدخاؿواػػبولةام مػػنولة،ما،ػػمن وم ،ػ فمد ومػػفوماالػػادولةمج مػػكوأ ػ هو
ةك،ػ ػػلوألػ ػ وػال كـوامػ ػػلكـوجما ػ ػػادولةطػ ػػرؽولةلػ ػػاامن واد ػ ػػا كـومج ػ ػرلءو وم ػ ػرلدوا لػ ػػازادو
اخالنوابولةم،ائؿولةدملمن .و

هذهولة طارلدوجا دولةطرؽولةلاامنوالحد ومفولا جاهػادولة ػبو م ػكوتمكالػنوتػارز و

ا ػػبولة ػػألمرو ػ ػ و ػ ػ لررلدولةلظ ػػاـولة،ما ،ػػبولة رك ػػب واكال ػػدوه ػػذهولة ػػألمرلدو م ػػروم ػػفوخػ ػ ؿو
لةا ػػادولامجاتم ػػنولة ػػبو ػ ػرتطوتملك ػػاوات ػػمفوز م ػػاءوللحػ ػزللولة،ما ،ػػمن وت ػػؿوالل م ػػاءوتا ػػضو

لةلخػػلولة،ما،ػػمنوتكػػذهولةطػػرؽو قائػػدما وممػػاوا ،ػ وةكػػاولةمجػػاؿوللا،ػػكوةفػػرضولف،ػػكاو ػ و
لةمج مػػكوالةداةػػنوتشػػكؿوأكلػػروممػػاو،ػػتؽ وخالػػنواػػبو اجكا كػػاولحػػاوتلػػاءولةفػػردوا قامم ػ ومػػكو
لة أكمػدو ػ ولةجاللػػلولا لػادمنوالاج ما مػنوالةلقاامػػنولة ػبوكالػدو ركمػػاوتػأمسولةحاجػنوةكػػاو
خ ؿوهذهولةمرح ن .و
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امفوخ ؿو رضوهذهولةدرل،نوممكػفولةقػاؿوتػافولةطػرؽولةلػاامنوالةجما ػادولةدملمػنو
ابو ركماوشك دوالحد ومفولا جاهادولةتػارز والةم اػدد واػبولة ػألمرو ػ و م مػنولػلكولةقػرلرو
ػبوارمػػدو
لة،ما،ػػبواػػبو ركمػػا و،ػالءوتلػػار ومتاشػػر وأاو مػػرومتاشػػر ور ػػـولةقمػػادولةقالالمػػنولة ػ و
مكاومفو تؿولةقا ولةا مالمن واهبو اػدوتشػكؿوأاوتػ خرواةحػدولآلفوتملاتػنوحػاجزوأمػافوتػمفو

و

مالمنولةداةنو نال ،ممنومالطلمكا .و
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هوامش البحث

( )3محم ػػدو ػػاراط:ولةم،ػ ػ مافواػ ػػبوما ،ػ ػ اما وطو 3و(تم ػػراد ومم،،ػ ػػنولةر ،ػػاةن و )3994وصو
()9

 .54و

تدولةجتارو ادرو فار:و"ولةدمالنوالةطرلئؽولةلاامنو" وابوإترلهمـوخ مؿولحمدوا خراف و ركماو

لةماالر و(جامانولةمالؿ و )3988وصو.89
( )1لحمػػدولػػاريولةلاممػػب:ولةحمػػا ولة،ما،ػػمنواػػبو ركمػػاولةحدملػػنو 3918-3939و(توػػدلد و )3997و
صو.364واملظ ػػر:وطػ ػ ؿوم ػػالسولةج م ػػب:ولة م ػػارولم،ػ ػ مبوا ػػبولةحم ػػا ولة،ما ،ػػمنولة ركم ػػنو
مروملشار وجاماػنولةمالػؿ وك مػنولة رتمػن و 3999وصو
و
 3981-3945وأطراحنودك ارلهو
.39

( )4لةج م ب ولةملدرولة،اتؽ وصو.97
(*)وتك ػػاشوةقػػلو ركػػبوم ػالزيوللممػػر وكػػافوأ تػػاعولةتك اشػػمنوم ت،ػػافولةتمػػاضواملفػػرافومػػفوللة ػالفو
للخر وامر دافو تاادوخالنوة ممزهـو فو مػرهـ وا ػدو ،ػـوأرتػالوهػذهولةطرمقػنولةمل ،ػتمفو
إةػ وطػرمق كـو ػ ولةلحػاولة ػاةب:ولةااشػؽ واهػاولةػذيومحػلولةطرمقػنواما لػؽومتادئكػاوا ،ػمطرو
م ولةراحولةتك اشمنوواة ور تنواػبولالمػماـوإةمكػاوامكلػرومػفولةحمػاروإةػ ولة كمػنوامرشػح و
لةشمخوإة ولةمرح نولةلالمن.ولةطاةل واهاولةذيوما فور ت وابولالمماـوامرشح ولةشمخوةذةؾو
ةم قتػػؿولم ػرلرواماطػػبولةاكػػدوا قػػاـوة ػ وحفػ ػ نوتػػذةؾ.ولةمحػػل واهػػاولةطاةػػلولةػػذيولل ،ػػلوإةػ و

هذهولةطرمقنوتادوحف نولم رلروالةتمان.ولةدرامش ولةذيوم تحروابو دللولةطرمقنوا امكػاوام ػـو
تأركالكاوامتادئكاوامكلولف ،وة خدمنولةاامنوامكا.ولةتاتػا واهػبودرجػنولةمشػمخنوااوملػؿوإةمكػاو
لةػػدرامشوإاوتاػػدومػػد وطام ػػنوحمػػثومكػػافو ػػدو ػػرؼولةرمػػازولةلػػاامنواأحػػاطوتكػػا.ولةػػدد واهػػاو
لةخ مفنوااوممل وهػذهولةملزةػنوإاوشػمخولةمشػامخوامكػافوهػذلورئم،ػاوةفػرعومػفواػراعولةطرمقػنواػبو
ملر.ولةػدد وتاتػا وشػمخولةمشػامخوامل خػلومػفوتػمفولةخ فػاءواهػاولةمػدمرولةاػاـوةشػموافولةطرمقػنو
اػػبولةاػػاةـواهػػاولةػػذيوماػػمفولةتػػاتالدواة ػ وحػػؽو ػػزؿولةمشػػامخ..وة مزمػػدومػػفولة فالػػمؿوملظػػر:و

"ألػػاؿولةطرمقػػنولةتك اشم ػػن" وتحػػثوملشػػارو ػ وشػػتكنولةما امػػادولةد واةمػػنو(لال رلػػد)وام ػػاحو
ولةما ك :و
www.aleman.com
()5

فار ولةملدرولة،اتؽ وصو .97و

()6ولةملدرولف ،وصو.93واملظر:ولةلاممب ولةملدرولة،اتؽ وصو.367
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()7و فار ولةملدرولة،اتؽ وصو.93واملظر:وهامديواكمب:و"و اةـولةم ،ممفولة،ػاامدو" ومج ػنو
لةارتػبولةكام مػن ولةاػددو( )954وكالػافولةلالػبو 3987وصو.93
()8وملػػطف وشػػاكر:ولةمػػدفواػػبولم ،ػ ـوح ػ ولةالػػرولةالمػػالب وج ػػو 9و(لةكامػػد و )3988وصو
.449

()9وخارش ػػمدودة ػػب:و"وللحػ ػزللولم،ػ ػ ممنوا ػػبو ركم ػػاوت ػػمفولا ػػدلؿولةم ػػدراسوالةرلدمك ػػاةبولةفا ػػدو
ة مشراعو" وتحثوملشارو وشتكنولةما امادولةداةمنو(لال رلد)وام احو ولةما ك:و و
www.libyaforamo.orq
()37وإت ػرلهمـوخ مػػؿولةا ػ ؼ:و"ولةحركػػنولةلار،ػػمنواػػبو ركمػػاولةماالػػر و" وتحػػثومقػػدـوإة ػ ولةمػػم مرو
للاؿوةمركزولةدرل،ادولة ركمنوتجامانولةمالػؿوالةملاقػدوتمػفو17و–و13وأمارو–و3وحزم لرفو

3989ـ.و و

()33وإتػ ػرلهمـوخ م ػػؿولةاػ ػ ؼ:وخارط ػػنولة اجك ػػادولم،ػ ػ ممنوا ػػبو ركم ػػاولةماال ػػر و، ،ػ ػ نوش ػػمافو
إ مممنور ـو( )9و(جامانولةمالؿ ومركػزولةد لر،ػادولم مممن و )9775وصو .38و
()39وك ػرمـومحمػػدوحمػػز وادهػػاـومحمػػادو ػػبولةجتػػاري:ولةقػػا ولةفا ػػنوا ػػبولةمج مػػكولة ركػػب وط 3و
(تودلد وتمدولةحكمن و )9779وصوصو .64-61و

()31وج ػ ؿو تػػدول وماػػاض و"ولم ،ػ ـوالة اددمػػنواػػبو ركمػػاو" و ، ،ػ نوتحػػاثو،ما،ػػمن و(جاماػػنو
لةقاهر ومركزولةتحاثوالةدرل،اد و )3994وصو.6واملظر:و و
Mustafa Aydin: Seventy – Five Years of the Turkish Republic,
p.183.
املظروأمما:وطارؽو تدولةج مؿولة،مد:ولةحركادولم ،ممنوابو ركماولةماالر :ودرل،نواػبو
لةفكروالةممار،ن و قدمـ:ولةلفلائبولحمدولةمر،ب وطو 3و(لةقاهر و )9773وصو.48و و

(**)ول ا ارؾ و

()34ومحمدو ز ودراز :و ركمػاولةحدملػن و(تمراد ومطتانولةكشػػاؼ و )3946وصو.35و و
()35ولش ػػرؼومحم ػػادو ،ػػلجر:و"ولةط ػػرؽولةل ػػاامنولة ركم ػػنوا فا

ك ػػاولة،ما ،ػػمنو" ومج ػػنولة،ما ،ػػنو

لةداةمن ولة،لنو( )14ولةاددو( )313وكالافولةلالبو 3998و(لةقاهر ومم،،نوللهرلـ) وصو
 .359و

()36ولةملدرولف ،وصو .367و
()37ودراز ولةملدرولة،اتؽ وصو .76و
()38ولةملدرولف ،وصو .77و
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()39ولةملدرولف ،وصو .78و

()97و"جما نوم ألر وتاةلاامنولةلار،منو"ود لر،ػنوأ ػددومػفو تػؿولةلػدا ولةااةممػنوة شػتالولم،ػ مبو
" وملشار و

وشتكنولةما امادولةداةمنو(لال رلد)وام احو

ولةما ك:و و
www.saaid.net

()93ولةملدرولف . ،و
()99و،لجر ولةملدرولة،اتؽ وصو .367و
()91و،اادوح،فوجالد:و ركماوابو،لالدولةحرلولةااةممنولةلالمنو 3945-3919وأطراحنودك ارلهو
مػػروملشػػار و(توػػدلد ولةجاماػػنولةم ،لل ػرمن و )3997وصو.69واملظػػر:وزملػػلوأتػػاو،ػػلن:و

ركمػػاولم ،ػ ممنولةحامػػروظػػؿولةمامػػب وطو 3و(لةقػػاهر ولةػػدلرولةلقاامػػنوة لشػػر و )9776و
صو.359و و
،ما،ماوا ،كرماو ركما واةدو اـو 3884و اة ورئا،نوأركافوحػرلولةجػمشو
و
(***)و لمدولملالا و
لة ركػػبوأللػػاءوحػػرلولا ،ػ ق ؿولة ركمػػنو3997و–و 3999و ػػاة ورئا،ػػنولةػػازرلءوح ػ و ػػاـو

3917واخ ؼوملطف وكماؿوتاشاوابورئا،نولةجمكارمن..وة مزمدومفولة فالمؿوملظر:و و
 Ismail. H.Tokin: Ismet Inonu ; (Ankara, 1946).SS 10-20و
()94ومح،ػ ػػفوحمػ ػػز ولةاتمػ ػػدي:ولة طػ ػػارلدولة،ما،ػ ػػمنولةدلخ مػ ػػنواػ ػػبو ركمػ ػػاو 3967-3946ور،ػ ػػاةنو
ماج،ػ مرو مػػروملشػػار و(جاماػػنولةمالػػؿ وك مػػنولآلدلل و )3989وصو.67واملظػػر:ولػالؿو
تػ ػػدولةجتػ ػػارو ،ػ ػ طافولةطػ ػػائب:ولة طػ ػػارلدولة،ما،ػ ػػمنولةدلخ مػ ػػنواػ ػػبو ركمػ ػػاو 3987-3967و

أطراحنودك ارلهو مروملشار و(جامانولةمالؿ وك منولة رتمن و )9771وصو .37و
()95ولةا ؼ ولةملدرولة،اتؽ وصو.36واملظر:ولةطائب ولةملدرولة،اتػػؽ وصو.36و و
()96و ،ممافولحمدولة،امد:ولة مارلدولةدملمنوالةقاممنوابو ركما و(لةقػاهر ودلرولةماراػن ود.د) وصو
 .78و

()97ولةاتمدي ولةملدرولة،اتؽ وصوصو.335-334و و
()98ولةملػػدرولف ،ػ وصو.337واملظػػر:و ،ػ ممافولةمػػدلب:و ركمػػاولةمكادمػػن وطو 9و(دمش ػػؽ ودلرو
لللالر و )3998وصو.396و و
()99و"وجما نوم ألر وتاةلاامن...و" وصو.33و و

()17ولحمدولاريولةلاممب:وظاهر ولة اددولةحزتبوابو ركماو 3987-3945و(تودلد و )3989وصو
.34واملظر:و و
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Mehmet Ali Aybar: Tip: Turkiye Isci Partisi Tarihi 1, (Istanbul,
1988), P. 71.
ووووووواملظروأمما:ولةطائب ولةملدرولة،اتؽ وصو .15و
()13و،لجر ولةملدرولة،اتؽ وصو .367و

(****)واةػ ػػدودمممرمػ ػػؿو ػ ػػاـو3994ومػ ػػفو ائ ػ ػػنومػ ػػفولةطتقػ ػػنولةا،ػ ػػط ومػ ػػفو رمػ ػػنو(إ ،ػ ػ ـ)و ػ ػػرلو
لللامػػاؿ وأكمػػؿود لر ،ػ ولات دلئمػػنواػػبولةقرمػػنولةمػػذكار وادخػػؿولةجاماػػنولة كلاةاجمػػنواػػبو
ل ،ػ التاؿو ػػاـو3949وامػػل وشػػكاد ودت ػػاـواػػبولةكلد،ػػنو ػػاـو3948واحلػػؿو ػ وشػػكاد و
لاخ لػػاصومػػفولةاامػػادولةم حػػد وللمرمكمػػنو ػػاـو3954و مػػؿودمممرمػػؿواػػبو ،ػػـولل مػػاؿو

لةكمدراةمكمنواألت ومدمرهاو اـو3955ولـوألت ولحدوأ ماءولةكمئنولة درم،منواػبوجاماػنو
كلمؾولةشرؽوللا،طواخ ؿوهذهولة،لالدولاجػدو ػادواطمػد ومػكو ػدلافوملػدرمسورئػمسو
لةػػازرلءولة،ػػاتؽ والم ػ كفو ػػد واظػػائؼوهلد،ػػمنوال ،شػػارمنوال لػػادمنواػػبولةقطػػا مفولةاػػاـو
الةخػػاصوممػػاو ػػززوةدم ػ ولةختػػر واػػبولة اامػػؿومػػكولةمشػػاكؿولا لػػادمنو تػػؿودخاة ػ وما ػػرؾو
لة،ما،ػػنولل خػػلواػػبولةمػػم مرولةلػػالبوةحػػزلولةادلةػػنواػػبو97و ش ػرمفولةلػػالبو 3964و ػػاة و
رئا،نولةحكامنوتادولل خاتادو اـو..3969وة مزمدومفولة فالمؿوملظر:و و
مج نوشمافو ركمن و"ورجاادولةلختنولة،ما،منوابو ركما:و ،ممافودمممرمؿو" ولةاػددو()3واػبو
35وحزمرلفو 3998ومركزوكارد ،افوة درل،ادولم ،لر مجمن وص.35واملظروأمما:و و
Turkey Almanac , 1979 , (Ankara) , pp.11.12.
()19و،لجر ولةملدرولة،اتؽ وصو.367و و
(*****)واة ػػدولرتك ػػافو ػػاـو3996وتمدمل ػػنو ،ػػملالولة ركم ػػن و قػ ػ و ا ممػ ػ ولات ػػدلئبوا ػػبومدمل ػػنو
طرلتزافوالةلالايوابول ،التاؿ.ودرسولةكلد،نولةممكالمكمنوابوجاماػنول،ػ التاؿوا خػرجو ػاـو
3948وا م ػػؿومدر ،ػػاوا ػػبولف ػػسولةجاما ػػنوح ػ ػ و ػػاـو 3953وحل ػػؿو ػ ػ ولة ػػدك ارلهوا ػػبو
لةكلد،نومفوأةمالماو اـو3951وأ،ػسوملػلااومل ػاجومحركػادولةػدمزؿو ػاـو3956وال،ػ مرو
ابوإدلر وح و اـو.3961واابو اـو3966و اة وملللورئمسودلئر ولةللا نوابو ركماو
اأ،سوأاؿوحزلوإ ،مبوابو ركماو اـو3977واهاوحػزلولةلظػاـولةػاطلب..وة مزمػدوملظػر:و
ملطف ومحمدولةطحػاف:و ركمػاولة ػبو راػدومػفولة،ػ طاف..وإةػ ولجػـولةػدمفولرتكػافو3849و
–و9776ـ وج ػػو 9وط 3و(لةكامػػد ومطتاػػنولةخ ػػم ولةارتػػب و )9776وصوو995؛ولػػتاحو

لةػػدمفولاجػػار:ولرتكػػافوالةراػػاهولم ،ػ مب و رجمػػنوا قػػدمـ:ولةلفلػػالبولحمػػدولةمر،ػػب وط3و
(لةقاهر ولم رلؾوة لشروالة ازمك و )9771وصو.965
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و()11و،ػادو تػدولةازمػزوم،ػ طولةجتػاري:ولة طػارلدولة،ما،ػػمنولةدلخ مػنواػبو ركم ػػاو 3993-3981و
أطراحنودك ارلهو مروملشار و(جامانولةمالؿ وك مػػنولة رتمػن و )9777وصو.59و و

(******)و ار ادولازلؿ:واةػدو ػاـو3997واػبومدملػنوم طمػاوامػفو ائ ػنوم ا،ػطنولةحػاؿ وكػافو
الةػػدهوماظفػػاواػػبوتلػػؾولةز لر ػػنواأمػ وما مػػن وكالػػدوهػػذهولةاائ ػػنوم زمػػنوتمتػػاداوأ ػػا ارؾ وكػػافو
لازلؿوملذولورهومممؿوإة ولةا اوالار قاءو خرجومفوجامانولة كلمؾولةكلد،منوة ككرتاء وادخؿو
مم،،ادولةككرتاءوة امؿوامكا و ارؼو وزاج و،مرلوأللاءو م وابومجاؿولةككرتاء وذهلو
إة ولةاامادولةم حد وللمرمكمنوةمد و اـوالحد و ادوتادهاوةملت وم ،شػارلوةألمػارولةفلمػنواػبو
لةمدمرمػػنولةاامػػنوة ككرتػػاء وتػػدأولجم ػ وم مػػكوتاػػدوأفوألػػت و،ػػكر مروةجلػػنولة خطػػمطواػػبو كػػدو
دلافوملدرمسو اـو3958و–و 3959و مؿواػبولةق،ػـوللاؿومػفوخدم ػ ولةا،ػكرمنواػبو ،ػـو
لة طػػامروالةتحػػثواػػبوازلر ولةػػدااعوأمػػاولةق،ػػـولةلػػالبواػػبودلئػػر ولة خطػػمط و ر ػ وةملػػت ولائػػلو
لةمدمرولةااـوةمم،،نولةككرتاء.واابو اـو3977وتدأومامؿومكو ،ممافودمممرمؿوتادوأفو ارؼو
مػ وأللػػاءوخدم ػ ولةا،ػػكرمنولاوللػ ولخ ػػؼومػػكوحكامػػنولكػػادولمػرمـو ػػاـو.3973واذهػػلوإةػ و
لةاامػػادولةم حػػد وللمرمكمػػنوة امػػؿواػػبولةتلػػؾولةػػداةبوم ،شػػارلوة مشػػارمك.وا ػػادو ػػاـو3971و
ة امؿوابومم،،ادوخالن وا مؿوم،مااوابومم،،ادو(،تالجب) واابو اـو3977وألت و
رئػػمسولقاتػػنوملػػلابولةلػػلا ادولةمادلمػػنواتاػػدول،ػ قاةنوحكامػػنوتاةلػػدولجامػػدوط ػػلودمممرمػػؿو
مل ولةامؿوما وابولةحكامنوحمثو رؾوة ولا لاد.واالشواؿودمممرمؿوابولةقمػاماولة،ما،ػمنو
ة حكامنوأ احوة ول حمادوال،ان واألت وم ،شارلوابودلئر ولة خطمطوارئا،نولةازرلء واتػدأو
م قبوتاةم،ماةمفوللجاللواحظبوتمكالنوم ممػز ول تر ػ ولةكمئػنولةا،ػكرمنوم ،شػارلول لػادماو
ةكػػاوتاػػدوللق ػ لوأم ػػاؿو ػػاـو3987ومتاشػػر واذةػػؾوار تاطا ػ ولةقامػػنوتاةػػدالئرولةماةمػػنولةورتمػػنو
اخالنوللداؽولةلقدولةداةب...وة مزمدوملظر:و و
Turkey Almanac 1986 ,(Ankara). P. 150.
()14و،لجر ولةملدرولة،اتؽ وصو.363واملظر:ولةجتاري ولةملدرولة،اتؽ وصو.85و و
()15و،لجر ولةملدرولة،اتؽ وصو.363و و

()16ولةا ؼ ولةملدرولة،اتؽ وصو.17واملظر:و،لجر ولةملدرولة،اتؽ و.363و و
()17وج ؿو تدول ومااض:وللكولةقرلروابو ركماوالةا ػادولةارتمػنو–ولة ركمػن وطو 3و(تمػراد و
مركزودرل،ادولةاحد ولةارتمن و )3998وصو.399و و
()18ولةملػػدرولف،ػ وصو.391واملظػػر:وك لرمػػروهػػامل س:و ركمػػاولةم ومػػر و رجمػػن:واامػػؿوجك ػػر و
(لةرماض و )9773وصو.338و و

()19ومااض وللكولةقرلر ...وصو.394واملظر:وحمز ولةملدرولة،اتؽ وصو.63وو و
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()47ومااض وللكولةقرلر ...وصو.394و و
()43ولةملدرولف ،وصو.395و و
()49ولةملدرولف ،وصو.394و و
()41ولةملدرولف ،وصو.396و و

قائمة المصادر

أوال :الكتب العربية:
 أتاو،لن وزملل:و ركماولم ،ممنولةحامروظؿولةمامب وطو 3و(لةقاهر و.)9776و
 لحمد وإترلهمـوخ مؿوا خراف:و ركماولةماالر و(جامانولةمالؿ و.)3988و
 أاجػػار ولػػتاحولةػػدمف:ولرتكػػافوالةراػػاهولم،ػ مب و رجمػػنوا قػػدمـ:ولةلفلػػائبولحمػػدو
لةمر،ب وطو 3و(لةقاهر و.)9771

 حم ػػز وك ػ وػرمـومحم ػػد ولةجت ػػاري وده ػػاـومحم ػػادو ػػب:ولةق ػػا ولةفا ػػنوا ػػبولةمج م ػػكو
لة ركب وطو 3و(تودلد و.)9779

 دراز ومحمدو ز :و ركماولةحدملن و(تمراد و.)3946

 لة،امد و ،ممافولحمد:ولة مارلدولةدملمنوالةقاممنوابو ركما و(لةقاهر ود.ود).و
 لة،ػػمد وطػػارؽو تػػدولةج مػػؿ:ولةحركػػادولم ،ػ ممنواػػبو وركمػػاولةماالػػر :ود لر،ػػنواػػبو
لةفكروالةممار،ن و قدمـ :ولةلفلائبولحمدولةمر،ب وطو 3و(لةقػاهر و.)9773و

 ش ػػاكر ومل ػػطف :ولةم ػػدفوا ػػبولم،ػ ػ ـوح ػ ػ ولةال ػػرولةالم ػػالب وجػ ػػو 9و(لةكام ػػد و
.)3988و

 لةطحاف وملطف ومحمد:و ركماولة بو رادومفولة،ػ طاف..وإةػ ولجػـولةػدمفولرتكػافو
9776-3849ـ وجػو 9وطو 3و(لةكامد و.)9776و
 لةاػ ػ ػ ؼ وإتػ ػ ػرلهمـوخ م ػ ػػؿ:و خارط ػ ػػنولة اجك ػ ػػادولم،ػ ػ ػ ممنوا ػ ػػبو ركم ػ ػػاولةماال ػ ػػر و
(لةمالؿ و.)9775

 لةمدلب و ،مماف:و ركماولةمكادمن وطو 9و(دمشؽ و.)3998و

 ماػػاض وج ػ ؿو تػػدول :ولػػلكولةق ػرلرواػػبو ركمػػاوالةا ػػادولةارتمػػنو–ولة ركمػػن وطو
 3و(تمراد و.)3998و

91

الطرق واجلماعات الصوفية ودورها يف صنع القرار السياسي يف تركيا
د .سعـد عبـد العزوز مسلط

 لةلاممػ ػػب ولحمػ ػػدولػ ػػاري:ولةحمػ ػػا ولة،ما،ػ ػػمنواػ ػػبو ركمػ ػػاولةحدملػ ػػنو3939و–و 3918و
(تودلد و.)3997و

------------ و:وظػػاهر ولة اػػددولةحزتػػبواػػبو ركمػػاو 3987-3945و(توػػدلد و
.)3989و

 هاتلس وكرلمر:و ركماولةم ومر و رجمن:واامؿوجك ر و(لةرماض و.)9773و و
و

ثانيا :البحوث والدراسات:
 واكمػ ػػب وهامػ ػػدي:و"و ػ ػػاةـولةم ،ػ ػ ممفولة،ػ ػػاامدو" ومج ػ ػػنولةارت ػ ػػبولةكام م ػ ػػن ولةا ػ ػػددو
( )954وكالػافولةلالػبو.3987و

 لةاػ ؼ وإتػرلهمـوخ مػػؿ:و"ولةحركػػنولةلار،ػػمنواػػبو ركمػػاولةماالػػر و" وتحػػثومقػػدـوإة ػ و
لةمػػم مروللاؿوةمركػػزولةد لر،ػػادولة ركمػػنوتجاماػػنولةمالػػؿولةملاقػػدوتم ػػفو17و–و13و
أمارو–و3وحزمرلفو.3989و

 مااض وج ؿو تدول :و"ولم ،ـوالة اددمنوابو ركماو" و ، ،ػ نوتحػاثو،ما،ػمن و(و
جامانولةقاهر ومركزولةتحاثوالةما اماد و.)3994و

، ػػلجر ولشػػرؼومحمػػاد:و"ولةطػػرؽولةلػػاامنولة ركمػػنوا فا

كػػاولة،ما،ػػمنو" ومج ػػنو

لة،ما،ػ ػػنولةداةمػ ػػن ولة،ػ ػػلنو( )14ولةاػ ػػددو( )313وكػ ػػالافولةلػ ػػالبو 3998و(لةقػ ػػاهر و
مم،،نوللهرلـ).و

 مج نوشمافو ركمن:و"ورجاادولةلختنولة،ما،منوابو ركمػا:و،ػ ممافودمممرمػؿو" ولةاػددو
( )3و35وحزمرلفو 3998ومركزوكارد ،افوة درل،ادولم ،لر مجمن.و

ثالثا :األطاريح والرسائل الجامعية :و
 لةجتاري و،ادو تدولةازمزوم ،ط:ولة طارلدولة،ما،منولةدلخ مػنواػبو ركمػاو3981و–و
 3993وأطراحنودك ارلهو مروملشار و(جامانولةمالؿ وك منولة رتمن و .)9777و
 لةج م ػػب وطػ ػ ؿوم ػػالس:ولة م ػػارولم،ػ ػ مبوا ػػبولةحم ػػا ولة،ما ،ػػمنولة ركم ػػنو-3945
 3981وأطراحنودك ارلهو مروملشار و(جامانولةمالؿ وك منولة رتمن و.)3999و
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 جػ ػالد و ،ػػاادوح ،ػػف:و ركم ػػاوا ػػبو ،ػػلالدولةح ػػرلولةااةمم ػػنولةلالم ػػنو 3945-3919و
أطراحنودك ارلهو مروملشار و(تودلد ولةجامانولةم ،للرمن و.)3997
 لةاتم ػػدي ومح ،ػػفوحم ػػز :ولة ط ػػارلدولة،ما ،ػػمنولةدلخ م ػػنوا ػػبو ركم ػػاو 3967-3946و
ر،اةنوماج ،مرو مروملشار و(جامانولةمالؿ وك منولآلدلل و.)3989

 لةطائب ولالؿو تدولةجتارو ،طاف:ولة طارلدولة،ما،مػنولةدلخ مػنواػػبو ركم ػػاو-3967
 3987وأطراحنودك ارلهو مروملشار و(جامانولةمالؿ وك منولة رتمن و.)9771

رابعا :المصادر االنكميزية والتركية :و
Mustafa Aydin: Seventy – Five Years of the Turkish Republic
, (Ankara, 1986).
Turkey Almanac , 1979 , (Ankara).
Turkey Almanac , 1986 , (Ankara).
Ismail. H.Tokin: Ismet Inonu ; (Ankara, 1946).
Mehmet Ali Aybar: Tip: Turkiye Isci Partisi Tarihi 1,
(Istanbul , 1988).
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خامسا :شبكة المعمومات الدولية (االنترنت) :و
" وأل ػ ػػاؿولةطرمق ػ ػػنولةتك اشمػ ػ ػػنو" وتح ػ ػػثوملش ػ ػػارو ػ ػ ػ وش ػ ػػتكنولةما ام ػ ػػادولةداةم ػ ػػنو
(لال رلد)وام احو

ولةما ك :و

www.aleman.com
 خارشػػمدودةػػب:و"وللح ػزللولم ،ػ ممنواػػبو ركمػػاوتػػمفولا ػػدلؿولةمػػدراسوالةرلدمكػػاةبو
لةفا ػػدوة مشػػراعو" وتحػػثوملشػػارو ػ وشػػتكنولةما امػػادولةداةمػػنو(لال رلػػد)وام ػػاحو
ولةما ك:و
www.libyaforamo.orq
" وجما نوم ألر وتاةلػاامنولةلار،ػمنو"ود لر،ػنوأ ػددومػفو تػؿولةلػدا ولةااةممػنوة شػتالو
لم ،مبو" وملشار و

وشتكنولةما امادولةداةمنو(لال رلد)وام احو ػ ولةما ك:و و
www.saaid.net
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