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המחקר הנוכחי מתמקד בארגון מחודש של המרחב הציבורי בטורקיה שבו נוטלים חלק 

אסלאם לחיים המחודשת של תהליך של כניסה את התפקיד המרכזי ב. צעירים טורקים רבים

. "ווקיף" משחקים ארגונים מסוג של ,90- וה80-הציבוריים בטורקיה שהתרחש בשנות ה

ם עוד באימפריה מיקיי היו –דבות מאמינים ר שמטרתו טיפול בנ" מלכ–ארגון זה 

התרבות האסלאמית מתרחבת ומעמיקה את בחברה הטורקית המודרנית . יתנאמוהעות

 ארגונים אזרחיים שפועלים במסגרת הנורמטיבית באמצעותבראש ובראשונה אחיזתה 

  . דמוקרטית ומקדמים את הפרויקט של זהות אסלאמית כפרויקט חברתי אלטרנטיביה

  

- Foundation of National Youth( המחקר הנוכחי עומדת קרן הנוער הלאומי במרכז

FNY( ,פעילות הקרן בקרב הצעירים ניתן לחלק לפעילויות את . זאת בעקבות חשיבותה

  .אופי הפעילות המועדף הוא אופקי ולא היררכיכאשר , חינוך ופעילויות סוציאליזציה

 תרבותי רחבו ידע מדעי לש" מיזציהאלסא"פעילויות חינוכיות שמות  למטרה לערוך 

הכוונה היא להשיג שילוב של תרבות מערבית וידע .  סיטאותברשקבלים צעירים באוני

עצמי של ההשתתפות בפעילות הקרן תורמת לביטחון .  מערבי עם ההשקפה האסלאמית

ע חינוך שניתן לצעירים בקרן משפיה.  למועדפיםההסטודנטים והופכת אותם ממופלים לרע

במיוחד כאלה שהגיעו (ק אותם מהרקע החברתי הקודם תהוא מנ. על כינון זהותם

 אך הזהות הנוצרת היא גם לא זהות דתית .ומהמשפחה) סטנבול מכפרים וערים קטנותילא

נוצרת בניגוד למרכיבים של זהות דתית " הצעירים האסלאמיים" הזהות של –מסורתית 

מית נבנית על א ובכן הזהות האסלתית לעומקכאינה מספיקה או אינה ד שנתפשת רגילה

הזהות מקורית והגעה לסביבה האורבאנית ו מהסביבה החברתית ה–בסיס הנתק הכפול 

   . מסורתיתהדתית ה

  

מונח זה תואם ". אמת"בתיאורם את הזהות החדשה צעירים מרבים להשתמש במונח 

 Mircea(אדה ה אלי'כפי שמציין מירצ. גרת שנוצרת בתהליך כינון המשמעותסלמ



Eliade(1 , הקודש מהווה עיקר המציאות ותשוקת האיש הדתי להיות בקודש תואמת לרצונו

לכן צעירים אלה מרגישים עליונות על פני אחרים . להיות בתוך המציאות האובייקטיבית

  .שלא שייכים לזהותם החדשה

  

במחקר . בוריבמרחב הצי" הנראות"שאלת הזהות עבור הצעירים בדרך כלל קשורה לבעיות 

נראות ה.  המרחב הציבורי בהתאם להגדרתו ברפובליקה הטורקיתל אתייחסיםהנוכחי אנו מ

)visibility ( בעיניהם כי הם אינם משתייכים הצעירים הללו במרחב הציבורי מוכיחהשל 

נושא הנראות הוא אקוטי במיוחד .  ה שווים לסטודנטים אחריםאיותר לקבוצת השוליים אל

מרחב זה מסמל עבור הסטודנטים את המרחב הציבורי של .  אוניברסיטאותבקמפוסים של

הצגת הבדל מייד הופכת להיות . כאשר הוא מנוהל בהתאם לנורמות קפדניות, כל רפובליקה

במרחב הציבורי של האוניברסיטאות , ובכן.  סימן של עמדה בשאלות המודרניות והחיוניות

 ה שנמצאת בשליטה לבין הקבוצה החדשה שלמתרחש מאבק כוחני על השליטה בין הקבוצ

הצגה של סימנים ויזואליים של זהותם להביא לכינון צעירים אסלאמיים שמנסים על ידי 

ההשוואה המקובלת בין תרבות נוער זו משנה את .  מחודש של המרחב הציבורי ותוכנו

ד עבור  מקום שנועהיות ואוניברסיטה היא. סגנון חיים מערבי לבין התקדמות חברתית

בסיסיות העומדות תכונות הקורא תיגר על הדמות סטודנטיות עם רעלה , התקדמות חברתית

 מעניקה לצעירים FNY-יש לציין כי תמיכת ה.  סגנון החיים המערבי בטורקיהבבסיס 

,  להם משאבים מוסרייםת היא מספק–לאמיים ביטחון עצמי במאבק זה על המרחב סא

חון עצמי מאפשר להם להציג את זהותם החדשה כלפי ביט. כלכליים ואינטלקטואליים

 גם על חשבון הסיכון –)  תפילת צהרים–עבור בנים ;  זאת רעלה–עבור בנות (האחרים 

 הזהות החדשה מאפשרת נקיטת עמדה ביקורתית כלפי החברה שמסייעת .להיות מודר

 החדש הוא זה הביטחון העצמי. באשר לבנות כאן נוצר הפרדוקס. לזהות שלהןללגיטימציה 

יחד עם זאת עמדתן . שמאפשר להן לכונן את זהותן  במרחב בציבורי על ידי המראה החיצוני

לכניסת פמיניזם בלתי צפוי לתוך זהות , המאבק גורמת לחיזוק מעמדן מול גברים" בחזית"

יש לציין כי סטודנטיות אסלאמיות עצמן שמשתתפות בשיח .  אסלאמית פונדמנטליסטית

גים שען על מושקלאסי הנההן משתמשות בשיח המערבי , ות זכותן ללבוש רעלהציבורי אוד

  .של זכויות האדם

  

צעירים אסלאמיים מרבים להשתמש בשיח הדמוקראטי לשם ביקורת כנגד הרודנות , כמו כן

רודנות פוליטית נגד יש לציין כי ביקורת .  זכויות המוסלמיםכיבוד של-ואישל החברה 

 צעירים אסלאמיים בטורקיה מעדיפים ךא, ד גם בשיח האסלאמימסורתית ומושרשת מאו

 המדינה דדיכויים מצאת חלקם רואים . להציג את העמדה דווקא במסגרת השיח המערבי

                                                 
 . ממובילי חוקרי המיתוס והאנתרופולוגיה הדתית המודרניים) 1986 – 1907(ה אליאדה 'מירצ 1



באווירה זו חילוניות הופכת . כהמשך של הדרה כלכלית וחברתית תחת המסווה של חילוניות

  .להיות מוקד לעימות חברתי

  

מוקד המאבק בין תרבות הצעירים האסלאמיים לבין התרבות החילונית הרשמית נמצא 

יש לזכור כי . בהגדרה של מה שנראה ומה שלא נראה בתוכו, בארגון המרחב הציבורי

עבורו כל מרחב החיים מהווה ,  מרחב ציבורי למרחב פרטיןדל ביבאסלאם  אינו מכיר בהה

מה שנראה ומה שאינו נראה והבדל זה מארגן את ההבדל היחיד הוא בין , מסגרת יחידה

 ,הניגודית, הדיכוטומיההמרחב הציבורי באשר ליחסים בין המינים וגם משמש כמחליף 

 ית המרחביכינון מחדש של המרחב הציבורי מתחיל בבנ. המערבית בין ציבורי לפרטי

יצובם שבע, במעונות הסטודנטים,  אסלאמיות אחרותועמותות FNYשל  בשטח האסלאמי

ניות אכגון ספות אוטומ (הישןהעותומאני מרבים להשתמש בסמלים האסלאמיים ובסגנון 

 מרחב נגד שבו הסטודנטים מהוויםמעונות ). במקום כורסאות וכשאות בחדרי ישיבה

 מקום ניסוי לפרויקטים של כינון מחדש של המרחב הציבורי  זהו–נפגשים הציבורי והפרטי 

 ואול מעיר אחרת בסטנייר פרובינציאלי שהגיע ללמוד לאמרחב זה מאפשר לצע. הרחב

לבסס את הזהות החדשה ולקנות הון תרבותי , מכפר ושמרגיש את עצמו מודר ומופלה לרע

  .אלטרנטיבי שיאשפר לו לקרוא תיגר על המוסכמות של החברה החילונית

  

ת ביטויה  את הזהות האסלאמית מתמודדת מול מודרניות שמוצא,במסגרת של תרבות הנוער

האתגר העיקרי שמהווה החברה המודרנית הוא . בסגנון החיים הדומיננטי של אנשים צעירים

הזהות האסלאמית עוברת מאבק הישרדות בחברה שבה . דומיננטיות של הגיון הצרכנות

נדר מקשה 'גם הליברליות החילונית בשאלות הג. הכול נמצא בסכנה של היטמעות בשוק

הדבר . יומית בתוך החברה הרחבה-האסלאמיים בהתנהגות היוםמאוד על שמירת הקודים 

גורם גם לשינויים במושגים אסלאמיים הבסיסיים שמסתגלים לחיים בתוך החברה 

 פלירט למטרת הנישואין ושלא כולל –" פלירט אסלאמי"כך נוצר המושג של . החילונית

שינויים במושגים  אלא שדוחפות ליש להדגיש כי דווקא הבנות הן.  יםיחסים אינטימי

  .אסלאמיים מסורתיים ובצורך להכיר את בן הזוג לפני ההחלטה על הנישואין

  

ם הכלכלה נית הקפיטליסטית מתרחשים גם בתחותהליכים של התמודדות עם החברה החילו

בות כמו השוק הקפיטליסטי  את אותם הטרצייהשוק האסלאמי מתיימר ל. והצרכנות

 על ידי היצמדות לסחורות המיוצרות .  חוקי המוסראך תוך כדי שמירה על, החילוני

במסגרת הכלכלה האסלאמית צעירים אסלאמיים מנסים לשלב את סגנון הצרכני של העולם 

,  למשל–נעשה גם שימוש נרחב בטכנולוגיה . המודרני עם זהותם הדתי והתרבותי החדש

יחד עם .  לאםבמחשבים ובאינטרנט למען הפצת הרעיונות האסלאמיים וההגנה על האס

נושאי הצרכנות והשימוש בטכנולוגיה אינו חד משמעי ועורר ויכוחים רבים בקרב , זאת



דוגלת בשילוב בתוך חיי החברה וקבוצה רעיונית אחת מתנגדת להסתגרות .  הצעירים

בניית סגנון חיים אלטרנטיבי בתוך , החילונית תוך שמירה על העקרונות האסלאמיים

.  ין הסגנון החילוני יבוא לידי ביטוי בתוך הבחירות התרבותיותהחברה שההבדל בינו לב

;  רואה בצרכנות וחברה חילונית קפיטליסטית סכנה גדולה מדי הקבוצה השנייה,זאתלעומת 

נראות והתנהגות הנשים במרחב הציבורי : הביקורת שלהם מתמקדת בשני נושאים עיקריים

ביניים אסלאמי שגורמת ה יצירת מעמד היא גם רואה בדאגה את.  והפליית מוסלמים לרע

  . ליצירת עימותים מעמדים גם בתוך התרבות האסלאמית

  

ב הציבורי בטורקיה מעידים על התפתחות זהות אסלאמית חהעימותים סביב ארגון המר

 במרחב תחילתו של תהליך הכינון המחודשהם מעידים גם על . חדשה בקרב הצעירים

משמעות יש לזכור כי  . אינטגרציה של קבוצות מודרותהציבורי שכולל ויכוח סוער סביב

 האסלאם במרחב הציבורי סביב הנראות שלהדרישות התרבותיות של הצעירים האסלאמיים 

משום שאחת המוסכמות הבסיסיות בה היא ,  לכת בחברה הטורקית החילוניתמרחיקה

הזהות . רה בין סגנון החיים המערבי לבין יכולת להתקדמות  בחבהתאמה חד משמעית

מה שגורם גם לשינויים , האסלאמית מקבלת צורה חדשה במהלך המפגש עם מודרניות

ת עמותות אסלאמיות תרבות נוער אסלאמית שמתפתחת באמצעו. במרחב הציבורי והפרטי

וג הזה יוצרות עמותות אזרחיות מהס. שג המודרניותלהגדרה מחדש של מואזרחיות חותרת 

 הניגודיות למרחב החילוני החיצון והמהווה בסיס לכינון זהות מרחב ציבורי נגדי שנשען על

 – כגון שיח זכויות האדם –זהות זאת  מנסה להשתמש בשיח המערבי . אסלאמית חדשה

ולמצוא את הדרך השלישית בין היטמעות בחברה החילונית והסתגרות בתוך גטו מוסלמי 

ת פועלים לבניית מרחב ציבורי  צעירים אסלאמיים בגינוי עמותות אסלאמיות אזרחיו.טהור

אך כבסיס לטרנספורמציה , .גרות הלגיטימיות של המערכת הפוליטיתסאלטרנטיבי במ

  .תרבותית וחברתית שמתרחשת בחברה

  

  

  

  


