Thổ Nhĩ Kỳ - Lịch sử, Văn hóa và Phong tục
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Hoạt động các chính đảng
Hiện Thổ có đảng chính trị tham chính: Đảng Công lý và Phát triển (AKP),
Đảng Nhân dân Cộng hoà (CHP), Đảng Dân chủ cánh tả (DSP), Đảng Con đường
chân chính (DYP), Đảng Dân chủ nhân dân (DEHAP),…
Kinh tế phát triển
Tổng Sản Phẩm Nội Địa GDP (Gross Domestic Product) tính theo đầu người
8393 USD. Trình trạng lạm phát cao, tiền mới 1 đồng Lira =100 Kurus. Thổ Nhĩ
Kỳ có một nền kinh tế kết hợp giữa công nghiệp và thương nghiệp hiện đại với
nông nghiệp và thủ công truyền thống. Ngành công nghiệp quan trọng nhất là
ngành dệt, may mặc, kỷ nghệ làm da, đan thảm và du lịch. Công ty nước ngoài
được hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn từ các nước EU. Tình hình kinh tế ở Thổ
Nhĩ Kỳ vẫn còn một khoảng cách lớn giữa phương Tây công nghiệp hóa và công
nghiệp hiện đại (51,6% xuất cảng sang EU, 46% hàng nhập cảng từ EU).
Sản phẩm công nghiệp: Hàng dệt, điện tử, thực phẩm, xe, khoáng sản có sắt,
thép (Eisen), thuỷ ngân (Quecksiber) than đá (Kohle) lưu huỳnh(Schwefel) dầu
khí (Erdöl), đồng. Sản xuất giấy, gỗ xẻ, v.v..
Sản phẩm nông nghiệp: Thuốc lá, ngũ cốc, ô liu, củ cải đường, đậu, cam
quýt; gia súc: bò, cừu, dê, gà (không nuôi heo)

Hệ thống lưu thông: Thổ Nhĩ Kỳ có tổng chiều dài 413.724 km. Trong số này,
62.000 km đường giao thông nông thôn, 350.000 km là đường làng và 1.800 km
đường xa lộ và tiếp tục mở rộng. Đường sắt phần lớn tồn tại từ cuối thế kỷ 19.
Chiều dài là 10.500 km, trong đó khoảng 20% hoạt động bằng điện. Bờ biển dài
hơn 7200 km có 156 cảng, tiềm năng của các tàu trọng tải cao hơn 300 tấn.
Các hãng hàng không: Thổ Nhĩ Kỳ Airlines (THY, Turk HAVA, Yollari..)
được thành lập vào năm 1933 cho đến những năm 1990 độc quyền trong ngành
hàng không. Hiện nay thêm số hãng hàng không tư nhân: Atlasjet, Fly, MNG,
Onur, SunExpress). Thổ Nhĩ Kỳ có 117 sân bay, trong đó 15 là sân bay quốc tế,
sân bay Atatürk lớn nhất với 23.000.000 hành khách (2007) Antalya với
17.000.000 hành khách (2007) các sân bay khác là của Izmir (Adnan Menderes
Havalimanı) và Ankara (Esenboğa). Một số sân bay quốc gia như ví dụ Denizli
Çardak…
Phong tục và lễ Hội
Ramadan ( رﻣ ﻀﺎن/ ramaḍān /„Sommerhitze“) là những ngaỳ cầu nguyện để
được "sự nhân từ của Allah" (God's Mercy) suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ
đạo Hồi không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể
thứ gì vào miệng (kể cả không sinh hoạt tình dục), nhưng chỉ áp dụng vào ban
ngày từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà thôi. Theo lịch lễ Ramadan:
Năm 2010 từ ngày 11. August đến ngày cuối lễ 09. September
Năm 2011 từ ngày 01. August đến ngày cuối lễ 30. August

Sinh hoạt đời sống: người Thổ khi chào một người bạn thân dù nam hay nữ
đều sử dụng cả hai tay hoặc hôn vào cả má. Khi ngồi nói chuyện hai chân nằm trên
mặt đất, không nên để lộ đế giày hoặc chân hướng vào người đối diện, không nên
khoanh tay trước ngực khi tiếp xúc nói chuyện với người ta, và bỏ tay ra khỏi túi
quần, không được hỷ mũi nơi công cộng cần phải có khăn che lại. Không nên hôn,
ôm hoặc thậm chí là bắt tay ai đó khác giới nơi công cộng. Chỉ ngón tay hướng
vào người nào đó được xem là cử chỉ thô lỗ, nếu mời ai phải đưa cả bàn tay. Đi
tắm (hơi) Hamam phải mang theo khăn hoặc mặc quần, Nam Nữ tắm riêng

Vấn đề hôn nhân: Lập gia đình phải thuộc đạo Hồi, nếu sống ở Đức đôi khi
cũng có trường hợp ngoại lệ, phong tục xa xưa phải nhờ mai mối, mẹ chồng phải
đi tắm với cô dâu tương lai hay sơn móng chân… ngày nay không còn phổ thông
nửa cha mẹ gả con gái thường cho nữ trang. Ngày lễ rước dâu đơn giản chú rể
cùng gia đình mang xe hoa rước dâu lễ vật là nữ trang và tiền. Các con cháu trong
gia đình đàn gái, giăng dây trước cửa đòi tiền “cheo” để cho chú rể vào nhà
(nhưng họ không quá nhiều lễ nghi như người Việt chúng ta có đầy đủ mâm, quả,
rượu, bánh, trái cây đôi khi có con heo quay). Họ rước dâu về nhà theo phong tục
đạo Hồi là mời giáo sĩ Hồi giáo đến, hai bên trai gái phải có người làm chứng để
đọc kinh Coran, lễ kết hợp vợ chồng, ngoài ra còn có thủ tục ký giấy hôn thú ở
phòng hộ tịch (Standesamt). Lễ cưới gia đình hai bên thường mời rất đông khách
có thể trên 1 ngàn người trong những hội trường (Saal) lớn nên chỉ có những bàn
và ghế dài, tiệc cưới đơn giản nửa con gà nướng một ly nước, họ uống rượu Rake,

hát nhạc Thổ, đàn ông nhảy với nhau, quà cưới bằng hiện kim khoảng 50€ hay nữ
trang.
Cuộc sống có sinh có tử, người Thổ sống làm việc có tài sản nhà cửa ở nước
ngoài, nhưng lúc qua đời đều đưa quan tài về mai táng tại quê nhà, nên nghiã trang
ở Đức không có mộ phần của người Thổ. Trong các nền văn hóa Hồi giáo, việc cắt
bao quy đầu được thực hiện như là một phần của một nghi lễ phong tục. “Thủ
thuật circumcision chỉ việc cắt bỏ lớp bao da quy đầu để cho đầu dương vật lộ việc
giải phẫu cắt bao quy đầu là một nghi thức bắt buộc”. Ở nhà quê không có bác sĩ
thì có người chuyên môn cắt cho con trai, lễ cắt da nầy được mời nhiều người tới
ăn mừng. Nhiều nơi còn giữ phong tục cắt nếp gấp da quanh âm hộ con gái, gọi là
labioplasty hoặc vaginoplasty” âm thầm không tổ chức tiệc mừng như con trai.
Con gái phải giữ sự trinh tiết trước khi lập gia đình
Hệ thống Giáo dục
Giáo dục là bắt buộc 7 đến 15 tuổi phải đi học, nhưng tỷ lệ người Thổ còn mù
chữ (đàn ông 6,65 đàn bà 23,5%). Thổ có 85 Đaị học công lập (2.294.707 Sinh
viên), tiền học phí tượng trưng hàng năm khoảng (300-1000€) và 31 đại học tư
thục (124.507 Sinh viên) phải đóng tiền học từ (4100-10.000€). Sinh viên ngoại
quốc 16.328 người.
Có 64 viện nghiên cứu nghiên cứu khoa học kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp,
y tế, công nghiệp sinh học, kỹ thuật hạt nhân, khoáng chất, vật liệu, IT và quốc
phòng. và 4 Học Viện Quân sự (Militärakademien) và một Học Viện Cảnh sát
(Polizeiakademie) …

Ở Đức thường thấy đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ để râu, mặc áo Veston không thắt
Cà vạt, trên tay cầm chuổi hột màu đen dài có 33 hột (hoặc 99 hột), phần lớn các
bà nội trợ trùm khăn khi ra ngoài

Những người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ làm việc khắp nơi, đủ các thứ ngành nghề
trong xã hội. Người Đức gọi họ là những khách thợ. Thế chiến II (1939-1945)
nước Đức bị tàn phá, sau khi chấm dứt chiến tranh không đủ người xây dựng lại
quê hương. Chính phủ Đức mời những người khách thợ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang làm
việc, những người đầu tiên đặt chân đến quê hương nầy được tặng bông hay một
chiếc xe gắn máy làm phương tiện.
Những người khách thợ từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp mồ hôi để phục hồi kinh
tế, xây dựng nước Đức hẳn nhiên họ đi làm lãnh lương. Tiền lương nầy so với đời
sống ở Thổ thì khá nhiều. Họ đi làm ở Đức về Thổ trở thành triệu phú chủ nhân
ông nhiều tiền vai mang túi bạc kè kè nói lếu nói láo người ta nghe rầm rầm“.

