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Abstract
The experience of political and economic transformation in Turkey 
during Ozal’s rule was due to economic and political liberalization. 
Accordingly, understanding the relationship between economic 
prosperity and political development in this period is the driving 
force to the Turkish experience in recent years. The study of such 
a relationship becomes even more important with the beginning of 
Ozal’s premiership in 1983, when economic development emerged 
as the “Turkish miracle” and political development as the “pro-
democratic wave”. Historically, Turkey has witnessed two stages 
in the development process during the 1924-1993. Thus, with the 
domination of left-wing parties and ideas, especially the People’s 
Republican Party, during the 1924-1983, economic growth and 
development in Turkey was unbalanced. Despite a multi-party 
system alongside military governments during this period, Turkey 
has not experienced lasting economic and political stability. 
But under Ozal’s administration, in addition to relatively stable 
economic growth, Turkey witnessed the promotion of democratic 
standards and relative political stability.

In fact, Turkey experienced three republican governments in the 
twentieth century, during which the government was divided four 
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times between dictatorial systems and democracy. Thus, the rule 
of Generals and dictatorships (1924-1950), the quasi-democratic 
government (1950-1960), the rule of Generals and the military 
(1960-1983), and the establishment of a democratic government 
(1983-1993) were the dominant political order. In parallel with 
this political arrangement, economic growth and development in 
Turkey has been also shocked. Thus, despite the independence 
war and the problems resulting from the collapse of the Ottoman 
Empire (1938-1924), the economic trend in Turkey, with the 
exception of the Great Depression (1930-1933), was somewhat 
balanced. But during the reign of Ismet Inonu (1938) until the 
intervention of military forces in politics (1960), Turkey has 
witnessed an economic catastrophe. After the return of troops 
to the barracks during 1963-1973, Turkey experienced relative 
economic growth for eleven years. However, the rise of the era of 
instability and terror (1980-1974) brought the Turkish economy to 
the brink of crisis. Finally, the rise of Ozal to power in the 1980s 
brought a period of economic prosperity to Turkey.

By analyzing the trend of development in Turkey during the Ozal’s 
era, it will be clear that economic and political development was 
stable. In this period, Kenan Evern as president and Ozal as prime 
minister were the main actors in Turkish politics until 1989. But 
Ozal’s presidency in 1989, however, coincided with the beginning of 
the Third Republic in Turkey. Studying Ozal’s administration shows 
double simultaneous stages of “political-economic development 
with economic priority and economic pragmatism (1989-1989)” and 
“political-economic development with the priority of democracy and 
political reformism (1989-1993)”. The end of seven different periods 
of rule, from the collapse of the Ottoman Empire and the beginning of 
the republic to the transition to an elected government and democracy 
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in the Ozal era, can once again reflect the relationship between 
economic and political growth and development. During the Ozal era, 
the trend of economic indicators was upward. This trend followed the 
implementation of strategic policies of economic stabilization, the 
employment of extroverted logic, and developmental foreign policy. 
Moreover, the Turkish economy has emerged from its precarious 
and fragile position and experienced stability. Furthermore, political 
development was accompanied with the same trend in this period. So, 
Not only the freedom of the media and press increased, but political 
parties were encouraged to operate more freely and competitively. 
The parliamentary system emerged from a priori dysfunction, and a 
growing civil society emerged as well. Hence, by paying considerable 
attention to the Turkish development, the main question is what is the 
relationship between economic prosperity and political development 
of Turkey during the 1983-1993?

The main idea of the current paper is that economic growth 
has been relied on the relative progress of the indicators of 
democratization and political development. Turkey’s experience 
of economic and political development shows that economic 
development without democracy has been fragile and unstable. 
Seventy Years of development in Turkey (1993-1924) shows that 
although authoritarian military rule suppressed dissent and political 
obstruction, and elected government, despite political instability 
and economic crises, laid the groundwork for a relative economic 
rise before the reign of Turgut Ozal, But the fragility and instability 
of this process made it more harmful than beneficial for Turkey.

Finally, despite the short period of Ozal’s rule (1993-1993) compared to 
previous periods, the trend of economic growth and development during the 
Turgut Ozal era was not only progressive and stable, but also the stability of 
its economic development was higher than the previous periods.
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چکیده
تجربــۀ چرخــش سیاســی و اقتصــادی ترکیــه در دوران زمامــداری اوزال، براینــدی از آزادســازی 

ــه از ایــن تحــول، فهــم نســبت توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ  ــود. برگرفت اقتصــادی و سیاســی ب

سیاســی در ایــن دوره، پیشــران درک تجربــۀ ترکیــه در ســال های اخیــر اســت. مطالعــۀ چنیــن 

ــا آغــاز نخســت وزیری اوزال در ســال 1983 اهمیــت بیشــتری می یابــد کــه توســعۀ  نســبتی ب

اقتصــادی به عنــوان »معجــزۀ ترکــی« و توســعۀ سیاســی به عنــوان »دموکراســی خواهی« 

ظهــور یافــت. رونــد توســعۀ ترکیــه در شــش دهــۀ حکمرانــی نظامیــان و غیرنظامیــان از زمــان 

تکویــن جمهــوری در ســال 1924 تــا اوایــل دهــۀ 1980 بــه همــراه رشــد و توســعۀ به نســبت 

پایــدار در دوران اوزال، نســبت میــان توســعۀ اقتصــادی و سیاســی در ایــن زمــان را دوچنــدان 

ــن  ــبتی بی ــه نس ــه چ ــود  ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــن رو، ای ــد. از ای ــل می کن ــد تحلی نیازمن

ــود  ــا 1993 وج ــال های 1983 ت ــه در س ــی ترکی ــعۀ سیاس ــادی و توس ــعۀ اقتص ــد و توس رش

ــاز و  ــای ب ــت دره ــادی، سیاس ــی اقتص ــه عمل گرای ــت ک ــن اس ــه ای ــی مقال ــدۀ اصل دارد؟ ای

اســتخدام سیاســت  خارجــی توســعه گرا و اصالح گرایــی سیاســی و تشــویق فرهنــگ سیاســی 

مشــارکتی، ســبب اجــرای آییــن نوعثمانی گــرای اوزالیســتی و احیــای موقعیــت )فرا(منطقــه ای 

ــی در  ــعۀ سیاس ــدون توس ــادی ب ــعۀ اقتص ــکنندگی توس ــش، ش ــۀ پژوه ــر یافت ــد. بناب ــه ش ترکی

مقالۀ پژوهشی
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ــد  ــان می ده ــادی نش ــعۀ اقتص ــدون توس ــی ب ــعۀ سیاس ــداری توس ــوری اول و دوم و ناپای جمه

کــه تنهــا بــا برقــراری تــوازن نســبی توســعه ای بیــن اقتصــاد و سیاســت، ترکیــه شــاهد رشــد و 

ــود.        ــدار در دوران اوزال ب ــات  پای ثب

کلیدواژه ها: ترکیه، تورگوت اوزال، توسعۀ سیاسی، حکومت انتخابی، عمل گرایی اقتصادی.

مقدمه

ــداری  ــی در دوران زمام ــادی و سیاس ــعۀ اقتص ــد و توس ــال رش ــوری در ح ــد کش ــه مانن ترکی

ــد. از  ــی می کن ــل و بررس ــل تأم ــه آن را قاب ــی دارد ک ــه ها و ویژگی های ــوت اوزال، شناس تورگ

دیــدگاه داخلــی، ترکیــه در ســال های 1983 تــا 1993، کشــوری بــا جمعیــت 50 میلیونــی و 

درآمــد ســرانۀ بیــش از 4 هــزار دالری، دارای همگرایــی و یکپارچگــی فرهنگــی و بــازار داخلــی 

به نســبت گســترده و صادرکننــدۀ محصــوالت کشــاورزی، صنعتــی و خدماتــی بــود. این کشــور 

از دیــدگاه منطقــه ای به عنــوان شــاهراه ارتباطــی بیــن اروپــا، آســیا و آفریقــا، همچنیــن محــل 

تالقــی تمــدن غــرب و شــرق و دارای رانت هــای ژئوپلیتیکــی و اســتراتژیکی بــود کــه ضمــن 

ــه ای  ــف منطق ــای مختل ــت پیمان ه ــه عضوی ــه، آن را ب ــی ترکی ــی و نظام ــع سیاس ــن مناف تأمی

ــکاری  ــازمان هم ــو س ــت عض ــور پرجمعی ــن کش ــه پنجمی ــی، ترکی ــر بین الملل درآورد. از منظ

و توســعۀ اقتصــادی،1 بــا داشــتن مقــام هفدهــم از بیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری 

ــی  ــور بین الملل ــال ظه ــادی در ح ــای اقتص ــی از قدرت ه ــوان یک ــادی، به عن ــعۀ اقتص و توس

ــی اوزال )1983-1924(،  ــا قدرت یاب ــی ت ــوری عثمان ــی امپرات ــان فروپاش ــرد. از زم ــوه ک جل

ترکیــه رونــد رشــد و توســعۀ پرنوســانی را پشت ســر گذاشــت. بــا تغییــر نــوع رژیــم سیاســی از 

امپراتــوری بــه جمهــوری تــا ظهــور اوزال، پشــتوانۀ اقتصــادی و الگــوی اصلــی صنعتــی ترکیــه 

مبتنــی بــر منطــق جایگزینــی واردات بــود. ناکامــی ایــن منطــق اقتصــادی ســبب شــد توســعه 

ــن،  ــا وجــود ای ــی آغــاز شــود. ب ــژه در عصــر پســاجنگ دوم جهان ــه به وی و صنعتی شــدن ترکی

ــی رشــد و توســعۀ  ــع اصل ــا دهــۀ 1980 مان ــه ت تســلط اندیشــه های اقتصــادی چــپ در ترکی

ــۀ  ــادی در ده ــی اقتص ــق عمل گرای ــری از منط ــا الگوگی ــود. ام ــه ب ــت ترکی ــا ظرفی ــب ب متناس

1980، رشــد و توســعۀ اقتصــادی را بــرای ترکیــه بــه ارمغــان آورد.      

از دیــدگاه روندپژوهــی، ترکیــه در ســال های 1924 تــا 1993 دو مرحلــه در فراینــد توســعه 

ــژه  ــپ به وی ــه های چ ــزاب و اندیش ــلطۀ اح ــا س ــه ب ــورت  ک ــن  ص ــه ای ــت. ب ــده اس را گذران

1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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ــه  ــادی در ترکی ــعۀ اقتص ــا 1983، توس ــال های 1924 ت ــق در س ــواه خل ــزب جمهوری خ ح

نامــوزون بــود. بــا وجــود نظــام چندحزبــی در کنــار دولت هــای نظامــی در ایــن دوره، ترکیــه 

ثبــات اقتصــادی و سیاســی پایــداری نداشــت. امــا در دوران زمــام داری اوزال، عــالوه بــر رشــد 

ــی  ــات سیاس ــک و ثب ــای دموکراتی ــای آموزه ه ــاهد ارتق ــه ش ــدار، ترکی ــبت پای ــادی به نس اقتص

نســبی بــود. در خوانشــی دقیق تــر، ترکیــه ســه حکومــت جمهــوری1 را در قــرن بیســتم تجربــه 

ــی  ــوری و دموکراس ــای دیکتات ــن نظام ه ــار بی ــار ب ــت چه ــن دوران، حکوم ــه در ای ــرد ک ک

دست به دســت شــد. بــه  ایــن  ترتیــب  کــه حکومــت ژنرال هــا و دیکتاتــوری )19۵0-1924(، 

ــان )1983-1960(  حکومــت شــبه دموکراتیک )19۵0-1960(، حکومــت ژنرال هــا و نظامی

و عصــر اســتقرار حکومــت دموکراتیــک )1983-1993(، نظــام سیاســی غالــب بــر ترکیــه بود. 

ــه هــم دســتخوش تالطــم  ــه چینــش سیاســی، توســعۀ اقتصــادی در ترکی ــه مــوازات این گون ب

شــد. بــه ایــن شــکل  کــه بــا وجــود جنــگ اســتقالل خواهی و مشــکالت حاصــل از فروپاشــی 

امپراتــوری عثمانــی )1924-1938(، رونــد اقتصــادی ترکیــه بــه اســتثنای دوران رکــود بــزرگ 

)1930-1933( تــا حــدودی متــوازن بــود. امــا دوران زمــام داری عصمــت اینونــو )1938( تــا 

ــا بازگشــت  ــود. ب ــه شــاهد فاجعــۀ اقتصــادی ب ــان در سیاســت )1960(، ترکی ــۀ نظامی مداخل

ــد  ــال رش ــازده س ــدت ی ــه م ــه ب ــا 19۷3، ترکی ــال های 1962 ت ــا در س ــه پادگان ه ــان ب نظامی

ــرور )1980-19۷4(،  ــی و ت ــر بی ثبات ــور عص ــه ظه ــال آنک ــت. ح ــبی داش ــادی نس اقتص

ــی از  ــی اوزال در دهــۀ 1980، دوران ــه بحــران کشــاند. ســرانجام قدرت یاب ــه را ب اقتصــاد ترکی

شــکوفایی و رونــق اقتصــادی را بــرای ترکیــه بــه همــراه آورد.    

ــعۀ  ــه توس ــود ک ــکار می  ش ــر اوزال، آش ــه در عص ــعه گرایی ترکی ــد توس ــی رون ــا بررس ب

اقتصــادی و سیاســی رونــد پایــداری داشــت. در دوران زمامــداری اوزال، کنــان اورن2 به عنــوان 

رئیس جمهــور و اوزال به عنــوان نخســت وزیر تــا ســال 1989 بازیگــران اصلــی سیاســت 

ــا  ــان ب ــال 1989، هم زم ــط اوزال در س ــت جمهوری توس ــت ریاس ــت آوردن پس ــد. به دس بودن

آغــاز جمهــوری ســوم در ترکیــه بــود. دقــت نظــر در دوران اوزال، نشــانه ای از تجربــۀ دو دوره 

ــادی )1983-1989( و  ــی اقتص ــاد و عمل گرای ــت اقتص ــا اولوی ــی اقتصادی ب ــعۀ سیاس توس

ــی )1993-1989(  ــی سیاس ــی و اصالح گرای ــت دموکراس ــا اولوی ــی اقتصادی ب ــعۀ سیاس توس

دارد. 

ــاز  ــی و آغ ــوری عثمان ــی امپرات ــان فروپاش ــف از زم ــی مختل ــت دورۀ حکمران ــان هف پای

1. جمهوری اول )1924-1960(، جمهوری دوم )1960-1989(، جمهوری سوم )1980 تا به امروز(. 
2. Kenan Evern



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

65

جمهــوری تــا گــذار بــه حکومــت انتخابــی و دموکراســی در عصــر اوزال، بــار دیگــر 

ــد  ــد. در دوران اوزال، رون ــز می کن ــی را تأمل برانگی ــادی و سیاس ــعۀ اقتص ــان توس ــبت می نس

ــود. ایــن ســیر صعــودی در پــی کاربســت سیاســت های  شــاخص های اقتصــادی صعــودی ب

ــعه گرا  ــت خارجی توس ــی و سیاس ــق برون گرای ــتخدام منط ــادی، اس ــت اقتص ــردی تثبی راهب

روی داد (Steckler & Altman, 2011: 8-9). اقتصــاد ترکیــه از وضعیــت ناپایــدار و 

شــکنندۀ پیشــینی خــارج شــد و مســیر پایــداری را تجربــه کــرد. توســعۀ سیاســی هــم در ایــن 

ــات  ــانه ها و مطبوع ــا آزادی رس ــه نه تنه ــه ای ک ــد؛ به گون ــراه ش ــبی هم ــد مناس ــا رش دوران ب

افزایــش یافــت، بلکــه احــزاب سیاســی بــه فعالیــت آزادانه تــر و رقابتــی تشــویق شــدند. نظــام 

ــرد.  ــور ک ــده ای ظه ــی بالن ــۀ مدن ــد و جامع ــین درآم ــردی پیش ــم از کج کارک ــی ه پارلمان

ــا تأمــل در رونــد رشــد و توســعۀ ترکیــه، ایــن پرســش ها مطــرح اســت کــه چــه نســبتی  ب

بیــن توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی ایــن کشــور در ســال های 1983 تــا 1993 

ــنجی  ــادی در نسبت س ــعۀ اقتص ــد و توس ــکنندگی رش ــداری و ش ــی، پای ــه بیان ــود دارد؟ ب وج

بــا ســطح توســعۀ سیاســی چگونــه اســت؟ آیــا در ترکیــۀ دوران اوزال، رشــد اقتصــادی بــدون 

توســعۀ سیاســی نشــانۀ ثبــات اســت یــا برعکــس، هم زمانــی و هم افزایــی توســعۀ سیاســی و 

اقتصــادی بیانگــر بالندگــی و پایــداری اقتصــاد سیاســی توســعه و دموکراســی اســت؟ در پاســخ 

ــعۀ  ــداری توس ــود و پای ــن دوره، بهب ــه در ای ــود ک ــرح می ش ــه مط ــن فرضی ــش ها ای ــن پرس ای

ــه پیشــرفت نســبی شــاخص های دموکراتیک ســازی و توســعۀ سیاســی مشــروط  اقتصــادی، ب

ــن   ــم؛ بدی ــره می بری ــه به ــنجی و مقایس ــه، از روش هم س ــون فرضی ــرای آزدم ــت. ب ــوده اس ب

معنــا کــه چگونگــی دو متغیــر توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی، در قالــب ســنجش افزایــش 

ــی  ــه ناموزون ــه چگون ــم ک ــان دهی ــا نش ــم ت ــه می کنی ــر مقایس ــا یکدیگ ــن دو را ب ــش ای و کاه

ــته  ــی داش ــر را در پ ــرف دیگ ــکنندگی ط ــداری و ش ــری، ناپای ــا دیگ ــی ب ــب بودن یک و نامتناس

اســت.

3. ادبیات پژوهش

فهــم و تحلیــل وضعیــت ترکیــه در قــرن بیســتم به ویــژه دوران تورگــوت اوزال نیازمنــد توجــه 

بــه وجــوه مختلــف اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه از زمــان آغــاز 

ــای  فت وخیزه
ُ
ــه ا ــت ترکی ــاد و سیاس ــااوزالی، اقتص ــر پیش ــا عص ــال 1924 ت ــوری در س جمه

بســیاری داشــت، ثبــات نســبی ایــن کشــور در دوران تورگــوت اوزال، دوچنــدان نیازمنــد تحلیــل 

اســت. در تبییــن ایــن وضعیــت، برخــی مطالعــات بــا رویکــرد اقتصــادی، بــر ایــن گــزاره تأکیــد 
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ــدۀ توســعۀ اقتصــادی حــدود 10 درصــدی  ــه در دوران اوزال زایی ــد کــه توســعۀ نســبی ترکی دارن

 (Oniz, ــت ــود آورده اس ــه وج ــور ب ــن کش ــی ای ــات سیاس ــرای ثب ــاده ای ب ــتر آم ــه بس ــت ک اس

(Atli, 2011: 173-178 ;118-115 :2004. بنابــر ایــن دســته مطالعــات، برنامه هــای 
عمل گرایانــۀ اقتصــادی اوزال به ویــژه توســعۀ صادرات محــور، خصوصی ســازی، اقتصــاد 

ــت های  ــی در سیاس ــرفته و بازاندیش ــورهای پیش ــا کش ــاری ب ــد تج ــرای پیون ــالش ب ــازاری، ت ب

توســعه ای، بــا خارج کــرن ترکیــه از رکــود بــرای ترکیــه رشــد اقتصــادی بــه ارمغــان آورده اســت. 

در مقابــل، گــروه دیگــری از مطالعــات بــا تأکیــد بــر رهیافــت سیاســی، بــر ایــن گــزاره اســتوارند 

کــه تشــویق جامعــه بــه مشــارکت سیاســی، بسترســازی بــرای رشــد سیاســت حزبــی، برگــزاری 

انتخابــات شــبه رقابتی و توســل بــه آموزه هــای دموکراتیــک، ضمــن آنکــه بســتری بــرای توســعۀ 

ــی  ــرمایه گذاران خارج ــی و س ــدگان داخل ــرای تولید کنن ــزه ای ب ــود آورد، انگی ــه وج ــی ب سیاس

.(Ozbudun, 2013: 40-78) ــرد ــاد ک ــه ایج ــاد ترکی ــرمایه گذاری در اقتص ــرای س ب

ــه در دوران اوزال،  ــات ترکی ــه ثب ــم ک ــاور داری ــه، ب ــردی هم افزایان ــا رویک ــه ب ــن مقال در ای

ــش در  ــن پژوه ــا در ای ــوآوری م ــت. ن ــبی اس ــی نس ــعۀ سیاس ــادی و توس ــد اقتص ــۀ رش نتیج

مقایســه بــا ادبیــات موجــود هــم، همیــن نسبت ســنجی دو عرصــۀ توســعه بــا تحلیــل تاریخــی 

اســت. بــه ایــن صــورت کــه بررســی نســبت دو حــوزۀ سیاســی و اقتصــادی در مــورد ترکیــه در 

دوران اوزال، نشــان می دهــد کــه تقویــت یــا تضعیــف یــک حــوزه، تأثیــر مشــابهی بــر حــوزۀ 

دیگــر برجــای گذاشــت.        

چارچوب نظری

گســترۀ معنایــی توســعه و کثــرت مفهومــی آن ســبب می شــود تــا در شــمار مفاهیــم 

ــت  ــردازان دول ــه نظریه پ ــی ک ــن رو، در حال ــرد. از ای ــرار بگی ــه برانگیز ق ــی و مناقش چندوجه

ــرط  ــۀ پیش ش ــوی را به مثاب ــی ق ــدرت اجرای ــا ق ــد و ب ــت قدرتمن ــور دول ــعه گرا، حض توس

ــود کیفیــت  ــر ضــرورت بهب ــی خــوب ب ــدۀ حکمران ــان ای ــد، حامی ــه توســعه می دانن گــذار ب

ــا وجــود تفســیرها  ــد. ب ــد می کنن کی ــت تأ ــان ملت دول ــت اعتمــاد می حکومــت ورزی و تقوی

و روایت هــای بســیار، توســعه به مثابــۀ اصلی تریــن هــدف زیســتی جوامــع شــناخته 

کیــد بــر توســعۀ اقتصــادی، دولــت را بازیگــر اصلــی  می شــود. در ایــن پیونــد، عــده ای بــا تأ

ــور  ــر حض ــم ب ــده ای ه ــد (Leftwich, 1994: 369-370) و ع ــیر می پندارن ــن مس در ای

کیــد  نیروهــای مختلــف اجتماعــی و کاربــرد ِخــَرد جمعــی در مســیر توســعه گرایی تأ



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

67

می کننــد (Chambers, 2005: 23-33). بــا درنــگ در ایــن دو رهیافــت کالن دربــارۀ 

توســعه، مشــخص می شــود کــه فهــم وضعیــت توســعۀ  جوامــع مختلــف، نیازمنــد شــناخت 

ــدرت  ــی ق ــان اصل ــی، صاحب ــه بیان ــت. ب ــعه اس ــای توس ــی برنامه ه ــت گذاران اصل سیاس

ــن  ــه ای ــخ ب ــت؟ در پاس ــانی اس ــه کس ــتان چ ــدرت در دس ــت ق ــای کاربس ــتند و ابزاره کیس

پرســش، عــده ای بــا خوانشــی نخبه گــرا، نخبــگان و گــروه کوچکــی از بازیگــران را کارگردانــان 

اصلــی برنامه هــای توســعه می داننــد، عــده ای هــم بــا تفســیر مارکسیســتی، مالــکان ابزارهــای 

ــیری  ــا تفس ــم ب ــی ه ــان، برخ ــن می ــند. در ای ــدرت می شناس ــی ق ــان اصل ــدی را صاحب تولی

ــن برنامه هــای توســعه فقــط  ــدرت سیاســت گذاری و تدوی ــد کــه ق ــن باورن ــر ای ــر، ب روزآمدت

در انحصــار اقلیــت خاصــی نیســت، بلکــه گروه هــای رقیــب و نیروهــای اجتماعــی نوظهــور 

 .(Chhotray and Stoker, 2009: 42-74) ــد ــش دارن ــه نق ــن صحن ــم در ای ه

بــا دقــت در شناســه های دو گفتمــان »دولت هــای توســعه گرا« و »حکمرانــی خــوب« 

ــه  ــد، بلک ــر ندارن ــا یکدیگ ــادی ب ــچ تض ــا هی ــا نه تنه ــعه ای آن ه ــای توس ــه آموزه ه ــت ک پیداس

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــرار دارن ــل ق ــد متقاب ــوب در پیون ــی خ ــعه گرا و حکمران ــای توس دولت ه

دولــت توســعه گرا پیش نیــاز حکمرانــی خــوب اســت و حکمرانــی خــوب هــم بســتر مناســبی 

ــعه  ــئلۀ توس ــی، مس ــر تاریخ ــی آورد. از منظ ــود م ــه وج ــعه گرا ب ــای توس ــور دولت ه ــرای ظه ب

ــرای  ــرب ب ــالش غ ــم و ت ــی کمونیس ــا فروپاش ــوم ب ــان س ــژه جه ــف به وی ــورهای مختل در کش

صــدور احــکام توســعه بــه ایــن کشــورها ســبب بازتعریــف مســئلۀ توســعه شــده اســت. بنابــر 

ــعه  ــمندانۀ توس ــت هوش ــه مدیری ــی ب ــک جهان ــزارش بان ــوب در گ ــی خ ــول، حکمران ــن تح ای

تفســیر شــده اســت کــه بــا مســئولیت پذیری، قانون گرایــی، شــفافیت و آگاهی بخشــی شــناخته 

می شــود (World Bank, 1992: 1-6; UNDP, 2014: 2). پــس توســعه، نتیجــۀ حضــور 

ــالوه  ــوب، ع ــی خ ــکام حکمران ــا و اح ــام از آموزه ه ــا اله ــه ب ــت ک ــعه گرایی اس ــگان توس نخب

بــر بهبــود امنیــت اقتصــادی و وضعیــت مــادی جامعــه، ســطح رضایــت و اعتمــاد عمومــی را 

هــم افزایــش می دهنــد. دولــت قدرتمنــد و کارآمــد، طــراح اصلــی برنامه هــای توســعه شــناخته 

ــرد.      ــره می گی ــم به ــی ه ــرد جمع ــت ها، از خ ــن سیاس ــد تدوی ــه در فراین ــود ک می ش

روند توسعه و دموکراسی در ترکیه

چندیــن تحــول مهــم، مســیر توســعۀ اقتصادی و سیاســی ترکیــه را دگرگــون کرد: جنگ اســتقالل 

ــی )1923(، تشــکیل جمهــوری اول )1924(،  ــوری عثمان )1919-1922(، فروپاشــی امپرات
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شبه دموکراســی  فروپاشــی   ،)1980  ،1971  ،1960  ،1939  ،1924( نظامیــان  مداخلــۀ 

)1960(، شــکل گیری جمهــوری دوم )1960(، گســترش آییــن دولت محــوری )1924-

1980(، روی کارآمــدن اوزال )1983(، گــذار بــه رژیــم دموکراتیــک )1983-1993( و 

تکویــن جمهــوری ســوم ترکیــه )1989( (Hic, 2009: 2-120). ایــن  تحول هــا چرخشــگاه 

ــزایی  ــر بس ــی آن تأثی ــادی و سیاس ــعۀ اقتص ــری توس ــر جهت گی ــه ب ــتند ک ــه هس ــخ ترکی تاری

ــادی  ــعۀ اقتص ــه توس ــت ک ــی اس ــه حاک ــی ترکی ــادی و سیاس ــعۀ اقتص ــۀ توس ــته  اند. تجرب داش

بــدون دموکراســی، شــکننده و ناپایــدار بــوده اســت. رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ 

ــودن  ــرای آزم ــا را ب ــنجی آن ه ــش و نسبت س ــش از اوزال و دوران زمامداری ــه، پی ــی ترکی سیاس

ــم.  ــی می کنی ــه بررس فرضی

توسعه و دموکراسی در ترکیه پیش از تورگوت اوزال

روند رشد و توسعۀ اقتصادی
ــام  ــا نظ ــه ب ــاخالفت، ترکی ــر پس ــه عص ــذار ب ــی و گ ــوری عثمان ــی امپرات ــد از فروپاش بع

ــی  ــای خلیفگ ــر آموزه ه ــی ب ــه، مبتن ــی دوالی ــد. هویت جوی ــوس ش ــکوالر مأن ــی س سیاس

ــتم  ــرن بیس ــاز ق ــد. آغ ــر می کن ــه را تحلیل پذی ــی ترکی ــاختار سیاس ــوع س ــتی، ن و سکوالریس

ــه  ــر ب ــه منج ــد در ترکی ــه های جدی ــور اندیش ــا ظه ــن ب ــام که ــۀ نظ ــان مناقش ــی پای و هم زمان

صف آرایــی وارثــان امپراتــوری عثمانــی و خلیفگــی و افســران جمهوری خــواه شــد. ایــن نــوع 

ــکاف های  ــار از ش ــادل و سرش ــوری نامتع ــوان کش ــه به عن ــش ترکی ــبب نمای ــی س رویاروی

ــوان  ــادی به عن ــعۀ اقتص ــازی و توس ــدۀ صنعتی س ــد. ای ــی ش ــادی و سیاس ــی، اقتص اجتماع

ــم  ــود. نظ ــورک )1924-1938( ب ــال آتات ــی کم ــر مصطف ــی در عص ــمی حکومت ــرد رس راهب

ــال های  ــو در س ــن الگ ــی ای ــتوانۀ اصل ــوان پش ــی به عن ــی دولت ــی و بوروکراس ــادی پلکان اقتص

ــورم و  ــش ت ــادی، افزای ــران اقتص ــود، بح ــتمر، رک ــتابنده و نامس ــد ش ــه رش ــا 1980 ب 1924 ت

  .(Metin, 2013: 1) قیمت هــا منجــر شــده اســت

بــه گــواه تاریــخ، نظــام سیاســی ترکیــه در دوران جمهــوری اول و دوم و پیــش از 

قدرت گیــری اوزال را می تــوان بــه دو دورۀ »جنــگ اول جهانــی تــا پایــان جنــگ دوم جهانــی« 

ــی  ــر اصل ــوان بازیگ ــورک به عن ــرد. در دوران آتات ــدا ک ــی« ج ــاجنگ دوم جهان و »دوران پس

صحنــۀ سیاســت ترکیــه در دو جنــگ، الگــوی اقتصــادی ترکیــه دولتــی بــود. ضعــف اقتصــاد 

ــد  ــه تولی ــوالت اولی ــدودی محص ــای مح ــا کارخانه ه ــد ت ــبب ش ــن دوره س ــی در ای صنعت
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کننــد. وجــود قانــون کاپیتوالســیون در ایــن دوره هــم ســبب شــد نیروهــای خارجــی هــم در 

ایــن دوران کنتــرل برخــی صنایــع را در اختیــار داشــته باشــند. جنــگ اســتقالل خواهی هــم 

ــه  ــا 1939 کــه ترکی ــر از ســال های 193۵ ت ــه غی ــزود. ب ــه اف ــر ناکارآمــدی اقتصــادی ترکی ب

ــی،  ــگ اول و دوم جهان ــا در دوران جن ــرد، نه تنه ــه ک ــدی را تجرب ــادی 6 درص ــد اقتص رش

ــده ای  ــادی فزاین ــای اقتص ــا چالش ه ــه ب ــم ترکی ــی ه ــاجنگ دوم جهان ــر پس ــه در عص بلک

مواجــه بــود. 

ــدید  ــب تش ــۀ 19۷0، موج ــر ده ــه واردات در اواخ ــش بی روی ــع و افزای ــترش صنای گس

ــت  ــرد ریاض ــتخدام راهب ــه و اس ــی ترکی ــول مل ــش ارزش پ ــد. کاه ــا ش ــۀ پرداخت ه ناموازن

اقتصــادی متناســب بــا آموزه هــای صنــدوق بین المللــی پــول ســبب ریــزش تقاضــای 

کاالهــای خارجــی شــد. نبــود اصالحــات ســاختاری جــدی ســبب کاهــش حســاب جــاری 

ــی  ــۀ بده ــد بی وقف ــه رش ــه ای ک ــد؛ به گون ــه ش ــی ترکی ــتقراض خارج ــش اس ــتمر و افزای مس

خارجــی ترکیــه تــا دهــۀ 1980 بــه 16،2 بیلیــون دالر رســید کــه یک چهــارم تولیــد ناخالــص 

ــی  ــان فروپاش ــه از زم ــادی ترکی ــن دوران اقتص ــۀ 19۷0 بدتری ــر ده ــود. اواخ ــه ب ــی ترکی داخل

امپراتــوری عثمانــی بــود. ناکامــی در کنتــرل قیمــت نفــت در ســال های 19۷3 و 19۷4 ســبب 

ــا وام هــای کوتاه مــدت و اســتقراض  ــه شــد. امــا ایــن کســری ب رشــد کســری بودجــه در ترکی

ــد  ــه 1۵ درص ــکاری ب ــا بی ــال 19۷9 نه تنه ــت، در س ــن وضعی ــد. در ای ــران ش ــی جب خارج

رســید، بلکــه تــورم ســه رقمی موجــب ناتوانــی دولــت از بازپرداخــت ســود وام هــای خارجــی 

           .(Nilgun, 1990: 23-47) شــد

ــِی  ــرمایه گذار اصل ــده و س ــوان تولیدکنن ــت به عن ــل دول ــی و تبدی ــن دولت گرای ــتخدام آیی اس

ــه  ــاورزی ب ــاد روستایی کش ــذار از اقتص ــه در گ ــی ترکی ــبب ناکام ــا س ــهری نه تنه ــش ش بخ

ــی  ــروه کوچک ــی در گ ــدرت اقتصادی سیاس ــار ق ــه انحص ــر ب ــه منج ــد، بلک ــهری صنعتی ش ش

ــی  ــش بی ثبات ــن افزای ــۀ 19۷0، ضم ــا ده ــت ت ــن سیاس ــداوم ای ــد. ت ــی ش ــگان حکومت از نخب

سیاســی و اقتصــادی، ســبب درونی شــدن فراینــد صنعتی ســازی شــده اســت. امــا نبــود 

تجربــۀ صنعتی ســازی و طبقــۀ تجــاری ســازمان یافته ســبب ناکامــی ایــن فراینــد در ترکیــه شــد 

(Pamuk, 2007: 298). از زمــان تشــکیل جمهــوری در ســال 1924 تــا اواخــر دهــۀ 1970، 
رشــد اقتصــادی ترکیــه مســتمر و پایــدار نبــود. بــا وجــود ناپایــداری اقتصــادی، رشــد اقتصــادی 

ــی از  ــد دورۀ کوتاه ــبب رش ــورک س ــا1930 در دوران آتات ــال های 1923 ت ــه در س ــی ترکی ناگهان

ــق اقتصــادی در جــدول 1 مشــخص اســت.        ــوع رون آزادســازی نســبی اقتصــادی شــد. ایــن ن
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جدول:1 مهمترین شاخصهای اقتصادی ترکیه در دوران گذار اقتصادی )1930-1923(

میزان نرخ متوسط سال هاشاخص های اقتصادیردیف

9،4 درصدنرخ رشد اقتصادی1

21،274 میلیون دالرتولید ناخالص ملی2

1،2  درصدرشد درآمد سرانه حاصل از جی ان پی 3

۷10 دالرسرانۀ تولید ناخالص داخلی4

۵3 درصدسهم کشاورزی )درصدی از جی ان پی(۵

9،12 درصدسهم صنعت )درصدی از جی ان پی(6

8،34 درصدسهم خدمات )درصدی از جی ان پی(۷

Source: SIS, 1996: 398; Pamuk, 2007: 267   

در ســال های آزادســازی اقتصــادی نســبی )1923-1930(، شــاخص های اقتصــادی 

ــد  ــاورزی، رش ــات، کش ــت، خدم ــهم صنع ــی، س ــص داخل ــد ناخال ــامل تولی ــی ش ایجاب

ــه ایــن  ترتیــب  ــا رشــد حیرت انگیــزی مواجــه شــد. ب ــد ناخالــص داخلــی ب اقتصــادی و تولی

ــرانۀ  ــد س ــد درآم ــرخ رش ــت. ن ــش یاف ــد افزای ــش از 9 درص ــه بی ــادی ب ــد اقتص ــرخ رش ــه ن ک

ــاورزی،  ــای کش ــهم بخش ه ــرد. س ــور ک ــد عب ــی، از 2 درص ــص مل ــد ناخال ــل از تولی حاص

صنعــت و خدمــات به عنــوان درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ترتیــب بــه ۵3 درصــد، 

12،9 درصــد و 34،8 درصــد افزایــش یافــت. دولت گرایــی راهبــرد اصلــی اقتصــادی 

ــرای  ــی ب ــکوالر، تالش ــی س ــکیل دولت ــرای تش ــالش ب ــله مراتبی و ت ــازی سلس ــرح نوس ــا ط ب

.(Tok, 2010: 169) صنعتی ســازی، غربی ســازی و سکوالرســازی بــوده اســت

برگرفتــه از ایــن الگــوی اقتصــادی، آثــار جنــگ دوم جهانــی بــر ترکیــه ســبب افزایــش نــرخ 

ــادی در  ــی و اقتص ــبی سیاس ــازی نس ــد. آزادس ــی ش ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــورم و کاه ت

ــت و  ــۀ دول ــروی مداخل ــترش قلم ــا گس ــی ب ــرمایه گذاری خصوص ــویق س ــۀ 19۵0 و تش ده

تکیــه بــر منطــق محافظــه کاری نــاکام مانــد. تشــدید فضــای ســرکوب سیاســی در اوایــل دهــۀ 

1960 ســبب کاهــش ســرمایه گذاری عمومــی، بی ثباتــی اقتصــادی و کاهــش ســرمایه گذاری 

ــق  ــات و رون ــزاری انتخاب ــا و برگ ــه پادگان ه ــان ب ــت نظامی ــا بازگش ــا ب ــد. ام ــی ش خصوص

ــه  ــاد ترکی ــۀ 19۷0، اقتص ــۀ اول ده ــا نیم ــۀ 1960 ت ــۀ ده ــبه دموکراتیک از نیم ــای ش آموزه ه
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ــد ناخالــص ملــی از 2،۷ درصــد در  ــق نســبی شــد؛ به طوری کــه نــرخ رشــد تولی شــاهد رون

اوایــل دهــۀ 1960 بــه بیــش از 6 درصــد در نیمــۀ دوم همــان دهــه و اوایــل دهــۀ 1970 رســید. 

ــل دهــۀ  ــد ناخالــص ملــی )منفــی 0،1 درصــد( در اوای درآمــد ســرانۀ منفــی حاصــل از تولی

 .(Hic, 2009: 62) ــل دهــۀ 1970 رســید ــا اوای ــه بیــش از 3 درصــد ت 1960 ب

ــال های  ــت در س ــی نف ــت جهان ــد قیم ــۀ 1970 و رش ــان در ده ــری نظامی ــا قدرت گی ب

ــد  ــرخ رش ــش ن ــه کاه ــد، بلک ــتر ش ــادرات بیش ــهم واردات از ص ــا س 19۷4 و 19۷۵، نه تنه

ــل  ــدی حاص ــی 4،4 درص ــرانۀ منف ــد س ــدی، درآم ــی 2،3 درص ــی منف ــص مل ــد ناخال تولی

ــری  ــی، کس ــول مل ــش ارزش پ ــا، کاه ــوازن پرداخت ه ــران ت ــی، بح ــص مل ــد ناخال از تولی

ــود  ــت س ــی در بازپرداخ ــدی و ناتوان ــکاری 1۵ درص ــه رقمی، بی ــورم س ــاری، ت ــاب ج حس

ــل  ــۀ 1970 تبدی ــۀ دوم ده ــه در نیم ــاد ترکی ــی اقتص ــاخص های اصل ــه ش ــی ب ــای خارج وام ه

شــد (SIS, 1996: 408). دولت گرایــی گســترده و اقتصــاد دســتوری و متمرکــز ســبب 

ــا 1980 شــده اســت. نبــود  ــه در ســال های 1924 ت بی ثباتــی در فراینــد توســعه گرایی در ترکی

دولــت توســعه گرا، ضعــف توســعۀ سیاســی پایــدار و شــکنندگی ژئوپلیتیکــی ســبب ناکامــی 

ــتقراض  ــۀ اس ــاله، نتیج ــن دوران ۵6 س ــاد در ای ــبی اقتص ــق نس ــد. رون ــه ش ــادی ترکی اقتص

خارجــی و وام هــای کوتاه مــدت بــود. امــا در بلندمــدت ســبب هم افزایــی بحران هــای 

ــت.     ــده اس ــی ش ــادی و سیاس اقتص

ــی  ــه، ناپایــداری توســعۀ اقتصــادی در دوران نظــام تک حزب مطالعــۀ اقتصــاد سیاســی ترکی

ــۀ  ــۀ دوم ده ــبی از نیم ــی نس ــعۀ سیاس ــد. توس ــان می ده ــا1940 را نش ــای 1920 ت در دهه ه

1940 تــا اوایــل دهــۀ 19۷0 بــدون رشــد شــاخص های اقتصــادی شــکننده بــود. بحران هــای 

دهــۀ 1970 به ویــژه تکانه هــای نفتــی در ســال های 19۷3 و 19۷4 ســبب اختــالل در 

جریــان ســرمایه گذاری خارجــی شــد. اســتقراض خارجــی به عنــوان راهــکاری بــرای 

ــا  ــۀ پرداخت ه ــدیدی در موازن ــران ش ــادی، بح ــازی اقتص ــا و بهینه س ــود وام ه ــت س بازپرداخ

ــزرگ  ــکان ب ــت از مال ــلب مالکی ــینی واردات، س ــت جانش ــن سیاس ــود آورد. به کارگرفت به وج

و کاهــش ارزش پــول ملــی نســبت بــه دالر، ســبب رشــد تــورم و اختــالل در جریــان رشــد و 

توســعۀ اقتصــادی شــد (Sener, 2005: 6-8). در ایــن وضعیــت، اقتصــاد دولتــی بــا تشــدید 

وابســتگی کارآفرینــان بــه دولــت و بوروکراســی، رفتارهــای رانتیــری در اقتصــاد را گســترش داد. 

ــا حــدی پیــش رفــت کــه دورۀ »رکــود  ــه ت شــدت چنیــن بحران هایــی در دهــۀ 1970 در ترکی

ــم.      ــدول 2 می بینی ــادی را در ج ــاخص های اقتص ــه ش ــت. این گون ــام گرف ــادی« ن اقتص
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جدول 2: مهمترین شاخص های اقتصادی ترکیه در دوران پیش از اوزال 

دهۀ ۱۹۷۰دهۀ ۱۹۶۰دهۀ ۱۹۵۰دهۀ ۱۹۴۰دهۀ ۱۹3۰شاخص های اقتصادی

2۷،4 درصد14،6 درصد6۷،2 درصد3۷،6 درصد12،9 درصدنرخ رشد جی ان پی 

9،1 درصد26،3 درصد32،3 درصد۵،0 درصد1،2 درصدنرخ رشد سرانۀ حاصل از جی ان پی 
8،34 درصد3۷،۵ درصد41،9 درصد2،۵0 درصد....افزایش قیمت1

62،4 درصد3،2 درصد16،2 درصد۷،1 درصد2،1 درصدنرخ رشد جمعیت

Source: Hic, 2009: 1-110

    

وضعیــت اقتصــادی ترکیــه پیــش از ظهــور اوزال بــا تــورم شــدید، رشــد بیــکاری، فرســایش 

ــای  ــی، بودجه ه ــی عموم ــترش بده ــی، گس ــی داخل ــانات مال ــی و نوس ــرمایه   های عموم س

حمایتــی مشــروط و ســاختار ناکارآمــد شــناخته می شــد. تأمــل در آمارهــای جــدول 2 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــن توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی دارد. ب ــت بی نشــان از همبســتگی مثب

کــه بحران هــای اقتصــادی، زمینه ســاز ســاخت سیاســی اقتدارگــرا و غیردموکراتیــک و 

ــینی واردات و  ــرد جانش ــن راهب ــد. بنابرای ــادی ش ــد اقتص ــبب رش ــی، س ــی سیاس اصالح گرای

ــبب  ــدار، س ــی ناپای ــا چندحزب ــی ی ــام تک حزب ــت نظ ــراه حاکمی ــه هم ــی ب ــن دولت گرای آیی

ــران و  ــدید بح ــب تش ــداری آن موج ــا ناپای ــت، ام ــده اس ــدت ش ــادی کوتاه م ــق اقتص رون

ــد.  ــادی ش ــی اقتص ناکام

توسعۀ سیاسی در دوران پیش از تورگوت اوزال 

ــی  ــش از قدرت یاب ــا پی ــی ت ــوری عثمان ــی امپرات ــان فروپاش ــه از زم ــی در ترکی ــعۀ سیاس توس

ــی  ــوری عثمان ــا زوال امپرات ــان ب ــۀ اول هم زم ــود: مرحل ــیم می ش ــه تقس ــد مرحل ــه چن اوزال ب

روی داد. روشــنفکران عثمانــی بــا طــرح بحــث دربــارۀ شــکل و محتــوای اصالحــات مــدرن 

ــد. در  ــادی کردن ــالش زی ــا ت ــدار نهاده ــش اقت ــرای کاه ــلیحاتی ب ــی و تس ــی، قضای آموزش

حالــی  کــه برگرفتــه از اصالحــات دوران تنظیمــات، تــالش بــرای یکپارچه ســازی ملت دولــت 

ــر نگرش هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــه تغیی ــاال منجــر ب و توســعۀ بوروکراتیــک از ب

ــت ورزی  ــی سیاس ــتۀ اصل ــه هس ــرا ب ــکوالر و ملی گ ــم س ــن رژی ــیوۀ تکوی ــد، ش ــه ش در ترکی

ــه 4،4۷ و ۷1،2 و  ــب ب ــه ترتی ــا ب ــش قیمت ه ــزان افزای 1. در ســال های 1۹۷۸، 1۹۷۹ و 1۹۸۰، می
۹،۹4 درصــد رســیده اســت.
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ــۀ دوم  ــۀ مرحل ــدف به مثاب ــن ه ــبرد ای ــرای پیش ــت ب ــد. دول ــل ش ــوری تبدی در دوران جمه

توســعۀ سیاســی بــه تشــکیل بوروکراســی ایدئولوژیــک بــرای حفــظ اســتقالل خــود از ملــت و 

نیروهــای مختلــف سیاســی اجتماعی داخلــی و خارجــی بــرای ایجــاد دولتــی همگــن )تــرک( 

ــوان پاســدار آموزه هــای کمالیســتی،  ــش به عن ــن ارت ــدام کــرد. همچنی و مــدرن )ســکوالر( اق

بــه حافــظ ملــت و مســئول اصلــی نوســازی کشــور تبدیــل شــد. 

عضویــت ترکیــه در ناتــو و تأمیــن مطالبــات امنیتــی ایــن کشــور در جنــگ ســرد و تشــکیل 

نظــام چندحزبــی، ســومین مرحلــه از توســعۀ سیاســی ترکیــه را شــکل داد. امــا ضعــف پایــگاه 

اجتماعــی حــزب جمهــوری خلــق، ســبب شــد دفــاع از رژیــم کمالیســتی بــه اولویــت نیــروی 

ــئله ای  ــن مس ــود (Arbay, 2020: 20-21). چنی ــل ش ــی تبدی ــام چندحزب ــی در نظ نظام

موجــب تــداوم شــکاف بیــن نهادهــای انتخابــی و غیرانتخابــی شــد. در ایــن وضعیــت، فعالیت 

آزادانــۀ احــزاب و برگــزاری انتخابــات رقابتــی تــا حــدی میســر بــود کــه منجــر بــه تغییــر رژیــم 

ــرایط  ــد، ش ــه می ش ــی در ترکی ــت دموکراس ــبب تقوی ــی س ــام چندحزب ــدازه نظ ــر ان ــود. ه نش

ــرای  ــتری ب ــت بس ــن وضعی ــد. ای ــی ش ــای نظام ــدار نیروه ــش اقت ــب افزای ــرد موج ــگ س جن

ــال  ــی س ــون اساس ــن قان ــی، تدوی ــام چندحزب ــود آورد. نظ ــه به وج ــه در ترکی ــت دورگ حاکمی

ــا گرایش هــای لیبرالــی و قطبی شــدن ایدئولوژیــک جامعــه در ســال 19۷9 منجــر بــه  1961 ب

تعمیــق شــکاف ملت دولــت شــد. در خوانشــی تطبیقــی، توســعۀ سیاســی در ترکیــه تــا پیــش 

ــت:                 ــیم پذیر اس ــه دو دوره تقس ــی اوزال ب از قدرت یاب

الــف( دورۀ حکومــت تک حزبــی و اقتدارگــرا: ایــن مرحلــه شــامل دوران زمامــداری 

کمــال آتاتــورک و عصمــت پاشــا )1924-1946( می شــود کــه هیــچ نــوع فرصــت کنشــگری 

ــه  ــی )ب ــای سیاس ــت نیروه ــع فعالی ــبب من ــی س ــام حزب ــف نظ ــود. ضع ــم نب ــی فراه اجتماع

ــون  ــر قان ــن بناب ــد. همچنی ــا ش ــیه رانی آن ه ــق( و حاش ــواه خل ــزب جمهوری خ ــتثنای ح اس

ــب  ــرات اغل ــی تظاه ــی و برپای ــش ورزی سیاس ــی، کن ــای اجتماع ــن 192۵، جنبش ه 3 ژوئ

ســرکوب می شــدند.1 منــع آزادی مدنــی و جلوگیــری از فعالیــت سیاســی اجتماعی شــهروندان 

زیــر پوشــش تأمیــن امنیــت ملــی توجیــه می شــد. مناســبات بیــن نیروهــای نظامــی و 

ــی و  ــای نظام ــه نیروه ــا ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب ــه ب ــوی تمامیت خواهان ــر الگ ــی ب ــیون مبتن سیاس

سیاســی ضمــن حمایــت از یکدیگــر، ســرمایه و پشــتوانۀ حمایتــی یکدیگــر تلقــی می شــدند 

ــرعت  ــه به س ــت ک ــوده اس ــه 1۹2۵ ب ــیح« در ۷ فوری ــش »س ــا، جنب ــرکوب جنبش ه ــارز س ــداق ب 1. مص
ــدند.  ــدام ش ــران آن اع ــد و رهب ــده ش برچی
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(Knudsen, 2005: 11). ســرانجام کاربــرد گســتردۀ سیاســت مشــت آهنیــن موجــب 
ــانه ها  ــدید رس ــور ش ــد. سانس ــاف ش ــا و اصن ــا، انجمن ه ــت اتحادیه ه ــری از فعالی جلوگی

ــن  ــرای تأمی ــالش ب ــدرت و ت ــع ق ــه منب ــب ب ــانه ها اغل ــد رس ــب ش ــات آزاد موج و مطبوع

          .(Bilgin, 2008: 609) ــوند ــل ش ــم تبدی ــی رژی ــت داخل ــی و مقبولی ــروعیت بین الملل مش

ب( عصــر رژیــم چندحزبــی و بی ثباتــی سیاســی: انقــالب دموکراتیــک مصطفــی 

عصمــت اینونــو1 در اواخــر دهــۀ 1940 و اوایــل دهــۀ 1950، بــه جــز دورۀ یک ســالۀ مداخلــۀ 

ــم  ــه از رژی ــن ترکی ــت. الهام گرفت ــداوم یاف ــۀ 1970 ت ــر ده ــا اواخ ــان )1960-1961( ت نظامی

اقتصــادی لیبــرال و دموکراســی چندحزبــی در دوران زمامــداری اینونــو و رشــد مخالفت هــای 

سیاســی و اقتصــادی ســبب شــد در ســخنرانی 19 مــه 194۵، اینونــو بــر تــالش جــدی بــرای 

کیــد کنــد (Hic, 2009: 16-17). در ایــن وضعیــت، بازگشــت  گــذار به ســوی دموکراســی تأ

ــه در ناتــو ســبب تشــویق ســرمایه گذاری خصوصــی  ــه پادگان هــا و عضویــت ترکی ــان ب نظامی

در ایــن کشــور شــد. گرچــه اصالح گرایــی سیاســی گاهــی بــا ســرکوب شــدید نظامــی ماننــد 

ــر 1961،  ــم نوامب ــات پانزده ــزاری انتخاب ــد، برگ ــل ش ــال های 1960 و 1961 مخت ــتار س کش

تأثیــرات مثبتــی بــر اقتصــاد ترکیــه برجــای گذاشــت. امــا شــکنندگی کابینــۀ ائتالفــی پــس از 

انتخابــات 14 اکتبــر 19۷3، رشــد تنــدروی سیاســی و تشــدید سیاســت مشــت آهنیــن منجــر 

ــپتامبر 1980  ــی در 12 س ــای نظام ــاز کودت ــی و زمینه س ــی چندحزب ــداری دموکراس ــه ناپای ب

ــذار از  ــی، گ ــۀ مدن ــور جامع ــی، ظه ــی سیاس ــد اصالح گرای ــکنندگی فراین ــود ش ــا وج ــد. ب ش

ــرای فعالیــت نیروهــا و احــزاب سیاســی مختلــف و تکویــن  نظــام تک حزبــی، بسترســازی ب

ــرای گــذار به ســوی  ــی نیروهــای نظامــی، بســترهای الزم را ب طبقــۀ متوســط در دوران پیش ران

دموکراســی و رونــق اقتصــادی فراهــم کــرد. 

توسعۀ اقتصادی و سیاسی در دورۀ تورگوت اوزال    

ــبب  ــداری اوزال )1983-1993( س ــادی در دوران زمام ــی و اقتص ــوالت سیاس ــۀ تح تجرب

تغییــر منطــق مناســباتی دولــت، بــازار و جامعــه شــد. بــه ایــن معنــا کــه تحــوالت پســاجنگ 

ســرد، فروپاشــی اتحــاد شــوروی و گــذار بــه مــوج ســوم دموکراســی خواهی، ضمــن 

تأثیرگــذاری بــر رونــد توســعه در ترکیــه، منجــر بــه هم افزایــی اصالحــات اقتصــادی لیبرالــی 

ــش  ــدن و افزای ــتابندۀ جهانی ش ــد ش ــن اوزال از رش ــد. الهام گرفت ــک ش ــای دموکراتی و فراینده

1. Mustafa Ismet Inonu
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ــادی و  ــی و اقتص ــاخت سیاس ــادی در س ــول بنی ــب تح ــل موج ــادی بین المل ــتگی اقتص وابس

ــای  ــد جنبش ه ــد (Aydin, 2005: 1). رش ــی ش ــای فرهنگ ــی و آموزه ه ــات اجتماع طبق

ــن  ــک و به کارگرفت ــای دموکراتی ــه آموزه  ه ــی ب ــگان سیاس ــتر نخب ــال بیش ــی خواه و اقب دموکراس

ــه  سیاســت اقتصــادی عمل گــرا ســبب ظهــور و بالندگــی طبقــۀ متوســط در ایــن دوره شــد. ب

ــش  ــد کاه ــی مانن ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــذف ناآزادی ه ــیه رانی و ح ــی، حاش بیان

فقــر و ظلــم، محرومیــت اجتماعــی، غفلــت از امنیــت اقتصــادی و رفاهــی جامعــه و تنــدروی 

سیاســی، بســتر مناســبی بــرای توســعه در دوران اوزال به وجــود آورد. تعامــل بــا نظــام 

ــادی،  ــای اقتص ــب فرصت ه ــی و کس ــع مل ــن مناف ــرای تأمی ــل ب ــی اقتصادی بین المل سیاس

ــارکت  ــویق مش ــی، تش ــش خصوص ــت بخ ــی از فعالی ــی، مانع زدای ــرمایه گذاری زیربنای س

فعالیت هــای  رقابتی ســازی  و  امنیــت ســرمایه گذاری  تضمیــن  نهادســازی،  اجتماعــی، 

ــد.       ــن دوران ش ــادی در ای ــی و اقتص ــعۀ سیاس ــوازن در توس ــبب ت ــادی س اقتص

روند رشد و توسعۀ اقتصادی در دوران اوزال

برگــزاری انتخابــات ســال 1983 و انتخــاب تورگــوت اوزال به عنــوان نخســت وزیر، مقدمــۀ 

ــدی  ــن رون ــه چنی ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــود، ام ــراورد می ش ــادی ب ــعۀ اقتص ــد و توس رش

ســه ســال زودتــر، بــا کودتــای نظامــی 12 ســپتامبر 1980 توســط کنــان ِاورن آغــاز شــد کــه 

ــرکوب  ــرل2 و س ــلیمان دمی ــدرس1 و س ــان من ــای عدن ــی دولت ه ــی سیاس ــه بی ثبات ــی ب واکنش

تنــدروی سیاســی و تالشــی بــرای بازســازی اقتصــادی و سیاســی ترکیــه بــرای گــذار به ســوی 

 .(Selami & Eray, 2012: 103; Toussaint, 2020: 1-2) نظــم دموکراتیــک بــود

ســرکوب تنــدروی سیاســی و تروریســم، بازســازی اقتصــادی و ثبــات سیاســی، اعــالم قانــون 

ــی  ــد بی ثبات ــر رش ــی در براب ــی، بازدارندگ ــام سیاس ــت نظ ــرای تثبی ــالش ب ــد، ت ــی جدی اساس

ــتی،  ــام کمالیس ــاد نظ ــر بنی ــی ب ــی مدن ــتقرار دموکراس ــی اقتصادی و اس ــای سیاس و ناآرامی ه

ــد.  ــپتامبر 1980 بوده ان ــای س ــی کودت ــداف اصل اه

ــرای توســعه گرایی اوزال در سیاســت داخلــی  ــا فرصت ســازی ب ــای ســپتامبر 1980 ب کودت

ــکان و  ــویت و ارب ــدرس، اس ــد من ــت مدارانی مانن ــت سیاس ــت فعالی ــا ممنوعی ــی، ب و خارج

ــه شناســانده  ــوان ســزار اقتصــادی ترکی ــای سیاســی اوزال، او را به عن حــذف و حاشــیه رانی رقب

اســت. همــکاری اوزال بــا نیروهــای نظامــی، ضمــن مشروعیت بخشــی بــه آموزه هــای 

ــت و  ــۀ سیاس ــان از صحن ــی نظامی ــیه راندن تدریج ــه حاش ــرای ب ــی ب ــک او، فرصت ایدئولوژی

1. .Adnan Menderes
2. .Suleyman Demirel
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تمرکــز بــر چالش هــا و مشــکالت ترکیــه فراهــم کــرد (Hine, 1996: 146). انتصــاب اوزال 

ــه  ــادی عمل گرایان ــای اقتص ــب برنامه ه ــو1 و تصوی ــت اولوس ــادی دول ــاور اقتص ــوان مش به عن

ــی  ــخصیت سیاس ــن ش ــن و خالق تری ــه مهم تری ــل اوزال ب ــبب تبدی ــه 1980 س در 24 ژانوی

ــوی  ــش الگ ــن چرخ ــادی ضم ــای اقتص ــن برنامه ه ــد. ای ــورک ش ــد از آتات ــر بع ــۀ معاص ترکی

ــی  ــازی و عمل گرای ــه آزادس ــذار ب ــۀ گ ــادی، مقدم ــاخص های اقتص ــر ش ــه و تغیی ــعۀ ترکی توس

ــادی  ــاخص های اقتص ــی از ش ــدول 3، برخ ــد. در ج ــر اوزال ش ــی در عص ــادی و سیاس اقتص

ــت.             ــده اس ــا 1983 آم ــال های 1981ت ــه در س ترکی

جدول 3: شاخص های اقتصادی ترکیه در سال های 1981 تا 1983

افزایش قیمتسال
نرخ رشد 
جی ان پی

نرخ رشد جمعیت
نرخ رشد درآمد سرانه 

حاصل از جی ان پی

0/8- درصد2/2 درصد4/1 درصد4/4۷ درصد19۷8

9/2- درصد2/2 درصد0/۷- درصد2/۷1 درصد19۷9

4/4- درصد1/2 درصد3/2- درصد9/94 درصد1980

1/3 درصد2/2 درصد3/۵ درصد4/42 درصد1981

۵/1 درصد2/2 درصد۷/3 درصد2/28 درصد1982

3/2 درصد3/2 درصد6/4 درصد2/26 درصد1983

Source: SIS, 1996: 408-410

شــاخص های اقتصــادی ترکیــه در ســال های 19۷8 تــا 1983 نشــان می دهــد کــه 

ــده  ــر ش ــار براب ــب چه ــی به تقری ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــرخ رش ــده و ن ــف ش ــا نص قیمت ه

ــت  ــب ثاب ــت به تقری ــد جمعی ــرخ رش ــه ن ــت ک ــش رف ــی پی ــدی در حال ــن رون ــت. چنی اس

مانــد. نــرخ رشــد درآمــد ســرانۀ حاصــل از تولیــد ناخالــص ملــی چندبرابــر شــد. بنابرایــن بــا 

ــان  ــی عدن ــت ائتالف ــاری حکوم ــال 1980 و برکن ــب در س ــان اصالح طل ــری نظامی قدرت گی

ــازی  ــی و آزادس ــور، برون گرای ــرد صادرات مح ــن راهب ــرل و به کارگرفت ــلیمان دمی ــدرس و س من

ــا،  ــت کودت ــاد دول ــر اقتص ــام وزی ــا در مق ــاور و بعده ــوان مش ــط اوزال به عن ــادی توس اقتص

شــاخص های اقتصــادی ترکیــه بــا دورشــدن از رکــود و بحــران، بــه دوره ای از رشــد و توســعۀ 

1. .Ulusu
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اقتصــادی گــذار کــرد.    

کودتــای ســپتامبر 1980 و طــرح آییــن آزادســازی اقتصــادی ضمــن تضمین نخســت وزیری 

اوزال، ســبب ســازماندهی زیربنــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی متمایــزی شــد کــه مبنــای 

ــری از  ــا اثرپذی ــن، ب ــام میه ــزب م ــوت اوزال در رأس ح ــد. تورگ ــک درآم ــای دموکراتی آموزه ه

ــا  ــرد. او ب ــرا ک ــرح و اج ــادی اش را ط ــای اقتص ــۀ 1980، دیدگاه ه ــم ده ــم نولیبرالیس پارادای

تشــویق ســرمایه گذاری خارجــی، اجــرای سیاســت اقتصــاد بــازار و تشــویق صــادرات بــرای 

ســاماندهی بــه اوضــاع اقتصــادی آشــفتۀ ترکیه تــالش زیــادی کــرد (Vicini, 2020: 103). با 

ــی  ــم، اصالح گرای ــم، سکوالریس ــی، پوپولیس ــی، ملی گرای ــی اوزال، جمهوری خواه قدرت یاب

ــه کاری،  ــی، محافظ ــوی ملی گرای ــه به س ــی ترکی ــی مدیریت ــق اصل ــۀ منط ــی به مثاب و دولت گرای

ــر  ــن اث ــرد (Kalaycioglu, 2002: 46). اولی ــذار ک ــازار گ ــاد ب ــی و اقتص ــت اجتماع عدال

ــا شــعار »بازگشــت  ــود. اوزال ب ــه ب ــی از دســت رفتۀ ترکی ــی اعتمــاد مل ــی، بازیاب ــن تحول چنی

ــی  ــادی و اجتماع ــاختارهای اقتص ــن س ــر بنیادی ــه تغیی ــت ب ــا دس ــزرگ«، نه تنه ــۀ ب ــه ترکی ب

ــتری  ــتانبولی، بس ــرمایه داران اس ــی و س ــی های دولت ــدرت از بوروکراس ــن ق ــا گرفت ــه ب زد، بلک

ــم  ــادی فراه ــۀ اقتص ــه عرص ــران ب ــتاییان و کارگ ــیه ای، روس ــای حاش ــارکت نیروه ــرای مش ب

ــش  ــبب افزای ــع، س ــیج مناب ــد بس ــن رش ــادی ضم ــذاری اقتص ــازی و واگ ــرد. خصوصی س ک

      .(Laciner, 2009: 200-201) ــا حــدود ۷۵ درصــد شــد شهرنشــینی ت

ــد در  ــۀ جدی ــری طبق ــی، قدرت گی ــی و غیرنظام ــاالری نظام ــی دیوان س ــایش تدریج فرس

ــان صنایــع در دورۀ اوزال، ضمــن خلــق فرصت هــای جدیــد اقتصــادی، تحولــی  ــار صاحب کن

ــامل  ــزرگ ش ــول ب ــه تح ــود آورد. این گون ــادی به وج ــی و اقتص ــاختار طبقات ــگرف در س ش

تغییــر اساســی در قانــون، آزادســازی واردات و صــادرات، حفــظ ارزش پــول ملــی در مبــادالت 

ــرد  ــود (Alessandari, 2010: 40). راهب ــۀ آزاد در نظــام ارزی ب ــرخ مبادل ــرد ن ارزی و کارب

ــی،  ــود، تمرکززدای ــرخ س ــازی ن ــا آزادس ــعه ب ــای توس ــی در طرح ه ــور و بازبین صادرات مح

خصوصی ســازی، کاهــش هزینه هــای دولتــی، به کارگرفتــن رژیــم مبــادالت خارجــی لیبــرال 

ــه شــد. درس آمــوزی از تجــارب  و گســترش تجــارت خارجــی ســبب تحــول اقتصــادی ترکی

موفــق کشــورهای آمریــکای التیــن ماننــد آرژانتیــن و مکزیــک و حاشــیه رانی نســبی نخبــگان 

ــر  ــازی در عص ــادی و خصوصی س ــات اقتص ــبرد اصالح ــه پیش ــایانی ب ــک ش ــرا کم دولت گ

اوزال کــرد.

این گونــه تحــوالت اقتصــادی بــا افزایــش قــدرت چانه زنــی ترکیــه در مذاکــره بــرای 
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پیوســتن بــه اتحادیــۀ اروپــا، نه تنهــا شــریک های بین المللــی ایــن کشــور را گســترش 

داد، بلکــه وابســتگی اقتصــادی آن را هــم کاهــش داد. در ایــن پیونــد، امضــای پیمــان 

ــوروی در  ــاد ش ــی اتح ــده از فروپاش ــورهای برآم ــا کش ــیاه1 ب ــای س ــادی دری ــکاری اقتص هم

ــرد  ــت راهب ــرای تثبی ــی ب ــد و انتخاب ــرمایه گذاری جدی ــرای س ــی ب ــن 1992، فرصت 2۵ ژوئ

بــا  اتحــاد منطقــه ای  (Landlau, 1995: 203). تکمیــل طــرح  بــود  صادرات محــور 

ــود.  ــازمانی ب ــن س ــی چنی ــتوانۀ اصل ــۀ پش ــی به مثاب ــای اقتصادی فرهنگ ــت همکاری ه محوری

ایــن ســامانۀ اتحــاد منطقــه ای عــالوه بــر امتیازهــای اقتصــادی، بــه یــک نهــاد سیاســی بــرای 

ــردی، اوزال  ــن راهب ــا چنی ــو ب ــد. هم س ــل ش ــه تبدی ــی ترکی ــریک های بین الملل ــترش ش گس

بــا طــرح جدیــد »ســاخت- اجــرا- انتقــال«،2 تــالش بیشــتری بــرای جــذب ســرمایه گذاری 

ــه  ــازی ب ــب بی نی ــد موج ــرح جدی ــن ط ــرد. ای ــی ک ــای زیربنای ــبرد طرح ه ــی و پیش خارج

ــع،  ــد. در واق ــی ش ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــان ج ــت در جری ــی دول ــای مال حمایت ه

هم افزایــی توســعه ای، چندجانبه گرایــی اقتصــادی و مصالحه جویــی تعامل گــرا در دوران 

ــاز و  ــزی و قفق ــیای مرک ــا، آس ــۀ من ــکا، منطق ــا آمری ــادی ب ــط اقتص ــت رواب ــبب تقوی اوزال س

ــد.  ــیاه ش ــای س ــوزۀ دری ــورهای ح کش

از دیــدگاه برخــی صاحب نظــران، بین المللی شــدن اقتصــاد ترکیــه در دوران اوزال ناشــی از 

ســرمایۀ گســترده، دولــت و ســاختار سیاســی، بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول بــود 

 .(Sener, 2005: 10; Alagoz, 2021) کــه بازیگــران اصلــی اقتصــاد بــازاری ترکیــه بودنــد

ــمکش های  ــل کش ــرای حل وفص ــردی ب ــزار کارب ــه اب ــادی ب ــل اقتص ــتگی متقاب ــل وابس اص

ــتمرار  ــادرات و اس ــش ص ــرای افزای ــی ب ــاب منطق ــن انتخ ــازی و همچنی ــه ای و اعتمادس منطق

ــه  ــرا، اوزال ب ــرد دولت گ ــان راهب ــت حامی ــود مقاوم ــا وج ــد. ب ــل ش ــی تبدی ــول نولیبرال تح

ــکان،  ــه، بال ــا کشــورهای خاورمیان ــا همــکاری ب ــل کوشــید ت پشــتوانۀ اصــل وابســتگی متقاب

              .(Kirsci, 2005: 352) ــق بخشــد ــای ســیاه را تعمی آســیای مرکــزی و دری

ــاد  ــه اقتص ــاماندهی ب ــادی، س ــی اقتص ــاز و عمل گرای ــای ب ــت دره ــی سیاس ــق اصل منط

ــت  ــا درک ظرفی ــود. اوزال ب ــه ب ــتی جامع ــتاندارد زیس ــطح اس ــای س ــه و ارتق ــتۀ ترکی ورشکس

ترکیــه بــرای رهبــری اقتصــادی منطقــه، در تــالش بــرای افزایــش قــدرت و جایــگاه ایــن کشــور 

در عرصــۀ بین المللــی بــود. فروپاشــی اتحــاد شــوروی و ظهــور کشــورهای مختلــف، فرصــت 

ــای  ــت همکاری ه ــور و تقوی ــرد صادرات مح ــش راهب ــتای افزای ــرای اوزال در راس ــی ب بی بدیل

1. .Black Sea Economic Co-optation
2. .Build- Operate- Transfer
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ــرمایه گذاری  ــویق س ــی، تش ــام مالیات ــالح نظ ــد، اص ــن پیون ــرد. در ای ــم ک ــادی فراه اقتص

ــر  ــادالت منعطــف، نظــارت ب ــاح مب ــول ملــی، افتت ــرای حفــظ ارزش پ خصوصــی، تــالش ب

ــی در  ــرات بنیادین ــا، تغیی ــازی قیمت ه ــا و آزادس ــذف یارانه ه ــارات، ح ــول و اعتب ــۀ پ عرض

ــم.    ــدول 4 می بینی ــه در ج ــود آورد ک ــه به وج ترکی

جدول 4: مهم  ترین شاخص  های اقتصادی ترکیه در دوران اوزال )1983-1993(

نرخ متوسط سالیانهشاخص های اقتصادیردیف

06/۵ درصدنرخ رشد اقتصادی1

4۵2/14 میلیون دالرواردات2

811/9 میلیون دالرصادرات3

3۷۵/۵0۵ میلیون دالرسرمایه گذاری خارجی4

11/۵ درصدنرخ رشد جی ان پی ۵

8۵/2 درصدنرخ رشد درآمد سرانه6

4020درآمد سرانه۷

۵/2 درصدنرخ رشد جی دی پی 8

Source: Alper and Onis, 2001: 13; Pamuk, 2007: 267

ــاالی 5  ــرخ رشــد اقتصــادی ب شــاخص های اقتصــادی در دوران اوزال نشــان می دهــد کــه ن

درصــد، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ملــی، افزایــش درآمــد ســرانه و میــزان ســرمایه گذاری 

ــرمایه گذاری  ــویق س ــا تش ــت. اوزال ب ــده اس ــه ش ــاد ترکی ــول در اقتص ــب تح ــی موج خارج

خارجــی، اجــرای سیاســت اقتصــادی بــازاری و تشــویق صــادرات توانســت بــه اوضــاع اقتصادی 

ــه  ــر ب ــاز منج ــای ب ــت دره ــادی و سیاس ــی اقتص ــازی و عمل گرای ــد. آزادس ــامان ده ــه س ترکی

مهــار تــورم، افزایــش رشــد اقتصــادی، رشــد صــادرات، کاهــش کســری پرداخت هــا، کاربــرد 

ــی و  ــرکت های صادرات ــیس ش ــازده، تأس ــادی پرب ــای اقتص ــردم در فعالیت ه ــای م پس اندازه

ــوالت  ــه تح ــت (Karadag, 2010: 14). این گون ــده اس ــی ش ــرمایۀ خارج ــت س ــن امنی تأمی

شــگرف اقتصــادی ســبب شــد تــا سیاســت های اقتصــادی اوزال در چارچــوب آیین نوعثمانیســم 

تفســیر شــود. واگــذاری اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی و کوچک ســازی دولــت، نشــانۀ ظهــور 

ــت،  ــر فردی ــوان »عص ــۀ اوزال به عن ــه گفت ــا ب ــه بن ــود ک ــه ب ــادی در ترکی ــوری اقتص ــی جمه نوع
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  .(Selami & Eray, 2012: 104) آزادی هــا و فرصت هــا« تلقــی می شــد

ــراورد  ــه ب ــرای ترکی ــی ب ــن نگرشــی، رقابتی شــدن اقتصــاد بین الملــل را فرصت ــا چنی اوزال ب

ــی  ــا او همراه ــان ب ــی، بازرگان ــافرت های خارج ــتر مس ــت، در بیش ــن ذهنی ــر ای ــرد. بناب ک

ــی  ــورژوازی آناتولیای ــور ب ــور، ظه ــاد صادرات مح ــد اقتص ــب، رش ــن ترتی ــه ای ــد. ب می کردن

ــرمایه گذاری  ــد س ــن رش ــادی، ضم ــی اقتص ــتانبولی و بازارگرای ــرمایه داری اس ــد س و تحدی

ــاند.      ــات رس ــت و ثب ــه امنی ــور را ب ــن کش ــاد ای ــه، اقتص ــی در ترکی خارج

روند توسعۀ سیاسی در دوران اوزال

رونــد توســعۀ سیاســی در دوران اوزال از ســه مرحلــۀ »انتقالــی و نحیــف« )دوران زمامــداری 

نظامیــان اصالح طلــب 1980-1983(، »گــذار بــه دموکراســی« )نخســت وزیری اوزال، 

1983-1989( و »تثبیــت نســبی دموکراســی« )ریاســت جمهوری اوزال، 1993-1989( 

عبــور کــرد. گرچــه در دوران زمامــداری نظامیــان، فشــارهای جامعــه بــرای برگــزاری انتخابــات 

بــه شکســت انجامیــد، تثبیــت فراینــد دموکراتیــک و تشــکیل حکومــت انتخابــی ســبب تغییــر 

ــتی،  ــی و پارلمانتاریس ــازوکارهای قانون ــی س ــد. نهادینگ ــی ش ــام سیاس ــه نظ ــردم ب ــگاه م ن

جامعه پذیــری فرهنــگ سیاســِی مشــارکتی و نهادســازی ســازوکارهای قانونــی موجــب احیــای 

ــدن آن هــا  ــان در سیاســت و بازگردان ــۀ نظامی ــه نظــام سیاســی شــد. کاهــش مداخل اعتمــاد ب

بــه پادگان هــا در دوران اوزال، نشــانۀ کارکــرد منطقــی فراینــد دموکراتیــک در دورۀ اوزال اســت 

ــران  ــتاییان، کارگ ــیه ای، روس ــای حاش ــی نیروه ــن قدرت یاب (Burak, 2011: 152). همچنی
ــدۀ  ــی فزاین ــت عموم ــی و مقبولی ــروعیت مردم ــب مش ــی موج ــف اجتماع ــای مختل و گروه ه

دولــت انتخابــی او شــد. 

ــه  احــزاب سیاســی و جوامــع مدنــی به عنــوان حلقه هــای وصــل جامعــه و دولــت، منجــر ب

تقویــت آموزه هــای دموکراتیــک شــدند. در ایــن دوره، جامعــۀ مدنــی مشــارکت جو بــا نهادهــا و 

ــد.  ــارکت می کردن ــون مش ــای گوناگ ــا و برنامه ه ــارۀ طرح ه ــی درب ــی و مدن ــازمان های سیاس س

ــان از  ــن، نش ــام میه ــزب م ــرای ح ــتی و ملی گ ــه، سوسیالیس ــی، محافظه کاران ــاخه های لیبرال ش

راهبــرد انطباقــی نیروهــای سیاســی در دورۀ اوزال دارد (Aral, 2001: 73-74). به موازات رشــد 

اعتمــاد بیــن نظامیــان و سیاســیون، گرایش هــای ایدئولوژیکــی رنــگ باخــت و معیــار کارآمــدی 

جــای آن را گرفــت. بنابــر ایــن تحــول، احــزاب مــام میهــن، راه راســت و جمهوری خــواه خلــق 

ــد. اوزال  ــرار دادن ــود ق ــت خ ــای فعالی ــدی را مبن ــی، کارآم ــت اندازی ایدئولوژیک ــا پوس ــم ب ه
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هــم بــر هویــت سیاســی متنــوع و متکثــر حــزب مــام میهــن تأکیــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب کــه 

عــالوه بــر محافظــه کاری حــزب عدالــت و اســالم گرایی حــزب رســتگاری ملــی، گرایش هــای 

 .(Arslan, 2005: 137) ــۀ حــزب عمــل ناسیونالیســت و سوسیالیســتی هــم دارد ملی گرایان

نظــام انتخاباتــی ترکیــه در دورۀ اوزال هــم از نهادهــای فعــال در ســاخت سیاســی و هم ســو 

ــداری  ــی، پای ــع مدن ــی، جوام ــای سیاس ــزاب و نیروه ــود. اح ــی ب ــی نمایندگ ــا دموکراس ب

ــدنی از  ــاره ای جدانش ــی پ ــی حزب ــی و دموکراس ــای انتخابات ــی، حمایت ه ــت سیاس مدیری

نظــام انتخاباتــی نمایندگــی بــود. گرچــه ضعــف مســئولیت پذیری، قانون گریــزی، نبــود نظــام 

نظارتــی (Alper & Onis, 2001: 3-13) به عنــوان چالش هــای ایــن نــوع نظــام انتخاباتــی 

ــت  ــرای فعالی ــازی ب ــا بسترس ــای 1960  و 1970، ب ــالف دهه ه ــود، برخ ــر اوزال ب در عص

ــد.           ــات، نقــش بســزایی ایفــا کردن احــزاب و نیروهــای سیاســی در هنگامــۀ انتخاب

ــای  ــذف دادگاه ه ــی، ح ــی قوم ــزاب سیاس ــت اح ــراری، فعالی ــت اضط ــون وضعی ــو قان لغ

امنیتــی، وضــع و تصویــب قوانینــی دربــارۀ جاسوســی اطالعــات، بسترســازی بــرای فعالیــت 

ــردی 
ُ
ــات ک ــان و ادبی ــان زب ــه دپارتم ــی ب ــرد، رسمیت بخش

ُ
ــی ک ــاالن سیاس ــات فع و تبلیغ

 (Topal, 2000: 122; Yadirgi, بــا حــذف اصــول 141، 142 و 163 از قانــون جرائــم

ــی و  ــدت سیاس ــرای وح ــالش ب ــانه ها و ت ــوام در رس ــزاب و اق ــت اح (2020، آزادی فعالی
ــر اوزال  ــی در عص ــی و مذهب ــت قوم ــوزۀ سیاس ــول در ح ــن تح ــۀ اصلی تری ــی به مثاب اجتماع

ــر آزادی اندیشــه، مذهــب و فعالیــت، تحولــی شــگرف در سیاســت های  ــد ب کی ــا تأ ــود. او ب ب

قومــی به وجــود آورد. توجــه بــه آموزه هــای دموکراتیــک و رشــد درآمدهــا در ایــن دوره، ســبب 

توانمنــدی اقلیت هــای قومــی در صحنــۀ قــدرت ملــی و سیاســت شــد. از منظــر دینــی هــم، 

ــالم گرایی  ــم و اس ــه، پان ترکیس ــی فناوران ــی از غرب گرای ــی، اندماج ــرد انطباق ــا راهب اوزال ب

فرهنگــی را در پیــش گرفــت (Yasilada, 1993: 183-185). حضــور نیروهــای مذهبــی و 

ــک،  ــی ایدئولوژی ــی جزم اندیش ــل تدریج ــن تعدی ــی، ضم ــی رقابت ــت سیاس ــکوالر در زیس س

ــن نیروهــای  ــا موازنه بخشــی بی ــاری ب ــن رفت ــان را دگرگــون ســاخت. چنی مواضــع سیاســی آن

ــش داد.  ــا را افزای ــن آن ه ــی بی ــی و اجتماع ــل فرهنگ ــای تعام ــی، فرصت ه ــکوالر و مذهب س

در تحلیــل کلــی، گــذار بــه دموکراســی در دوران اوزال، برگرفتــه از دو عامــل داخلــی و خارجــی 

ــه  ــذار ب ــد گ ــداری فراین ــبب پای ــی در دوران اوزال س ــول اساس ــه تح ــی، س ــر داخل ــود. از منظ ب

دموکراســی شــده اســت: اول اینکــه دهه هــا پیــش از کودتــای ســپتامبر 1980، ترکیــه بــا آموزه هــای 

شــبه دموکراتیک مأنــوس بــود. گرچــه نظامیــان چندبــار دســت بــه کودتــا زدنــد، امــا ایــن رفتارهــا 
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کوتاه مــدت بــود و بــه پــادگان برگشــتند؛ دوم اینکــه کودتــای ســپتامبر 1980 بــا حمایــت جامعــه 

و نخبــگان سیاســی و اقتصــادی همــراه شــد. از آن جایی کــه بی ثباتــی سیاســی و رکــود اقتصــادی 

ــا  ــان ب ــای نظامی ــود، کودت ــرل ب ــدرس- دمی ــی من ــت ائتالف ــی دوران حکوم ــۀ اصل ــۀ شناس به مثاب

ــیج  ــن بس ــی، ضم ــای سیاس ــرکوب تندروی ه ــادی و س ــت اقتص ــی، تثبی ــات سیاس ــان ثب ارمغ

حمایت هــای اجتماعــی و سیاســی، بســترهای الزم بــرای گــذار بــه دموکراســی در ترکیــه را فراهــم 

کــرد؛ ســوم اینکــه مخالفــان محــدود و مقیــد در زمــان کودتــا بــا تعدیــل چالش هــای دوران گــذار، 

امکانــی بــرای تثبیــت سیاســی و اقتصــادی به وجــود آورد. حــال آنکــه از منظــر خارجــی، بانــک 

ــا،  ــورای اروپ ــادی، ش ــعۀ اقتص ــکاری و توس ــازمان هم ــول، س ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن جهان

جامعــۀ اروپــا، حمایــت جوامــع و نهادهــای حقــوق بشــری و همکاری هــای سیاســی و اقتصــادی 

بــا آمریــکا و اروپــا ســبب پایــداری توســعۀ سیاســی در ترکیــه شــد.    

۶. نسبت سنجی توسعه و دموکراسی در دوران حکمرانی اوزالیستی و پیشااوزالی       

ــت  ــوع حکوم ــاهد دو ن ــه ش ــا دوران اوزال، ترکی ــی ت ــوری عثمان ــی امپرات ــان فروپاش از زم

ــر  ــه ه ــود ک ــی )19۵0،1983( ب ــان )1924، 1939، 1960، 19۷0، 1980( و انتخاب نظامی

یــک از دوره هــا، بــه بخش هــای مختلفــی تقســیم شــدنی اســت کــه در جــدول 5 آمــده اســت. 

جدول 5: تقسیم بندی دوران حکومت نظامیان براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی 

مدت )سال(سال هاعنوان دورهردیف

14 سال1924- 1938دوران رشد اقتصادی و اقتدارگرایی سیاسی1

11 سال1939- 1950دوران رکود اقتصادی و گذار به شبه دموکراسی2

2 سال1961-1960دوران انتقالی و گذار اقتصادی و عصر دموکراسی شکننده3

3 سال1983-1980دوران خیز اقتصادی و گذار به دموکراسی4

Source:World Bank

ــیم پذیر  ــار دوره تقس ــه چه ــان ب ــی نظامی ــۀ حکمران ــه ده ــی، س ــاد سیاس ــدگاه اقتص از دی

ــا وجــود رشــد اقتصــادی نســبی، ترکیــه شــاهد  اســت: در چهــارده ســال )1924-1938(، ب

اقتدارگرایــی سیاســی بــود. در دورۀ یــازده ســالۀ )1939-19۵0( رکــود اقتصــادی، ترکیه شــاهد 

ــی  ــۀ دورۀ انتقال ــاله )1960-1961( به مثاب ــاه دوس ــود. دوره کوت ــی ب ــری از شبه دموکراس عص

ــوان  ــا 1983 به عن ــال های 1980 ت ــود. س ــی ب ــعۀ سیاس ــکنندگی توس ــادی و ش ــذار اقتص و گ
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عصــر خیــز اقتصــادی و تثبیــت توســعۀ سیاســی بــراورد می شــود. در مقابــل، دوران حکومــت 

ــه  ــت ک ــیم پذیر اس ــد دوره تقس ــه چن ــادی ب ــی و اقتص ــاخص های سیاس ــر ش ــی بناب انتخاب

ــا1993 اســت.        ــن پژوهــش ســال های 1983 ت ــا در ای ــی م تمرکــز اصل

جدول 6: تقسیم بندی دوران حکومت انتخابی براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی 

مدت )سال(سال هاعنوان دورهردیف

10 سال1960-1950دوران انتقالی و گذار اقتصادی و عصر دموکراسی شکننده1

18 سال1980-1962دوران نزول اقتصادی و دموکراسی نامتوازن2

10 سال1993-1983دوران لیبرلیسم و عمل گرایی اقتصادی و عصر دموکراسی پایدار3

Source: World Bank

ــد  ــه چن ــه ب ــر ترکی ــی ب ــت انتخاب ــۀ حکوم ــار ده ــدود چه ــی، ح ــاد سیاس ــدگاه اقتص از دی

ــۀ دوران گــذار اقتصــادی،  دوره تقســیم پذیر اســت: دوران ده ســالۀ اول )19۵0-1960( به مثاب

ــود  ــا رک ــالۀ دوم )1962-1980(، ب ــود. دورۀ هجده س ــی ب ــعۀ سیاس ــکنندگی توس ــاهد ش ش

اقتصــادی و دموکراســی ناپایــدار مشــخص می شــود. دورۀ ده  ســالۀ زما مــداری اوزال )1983-

ــرای  ــرد. ب ــراورد ک ــک ب ــات دموکراتی ــادی و ثب ــی اقتص ــر عمل گرای ــوان عص 1993( را می ت

تحلیــل نســبت شــاخص های اقتصــادی و سیاســی ترکیــه در ســال های 1924-1993، چنــد 

ــم.  ــودار 1 می بینی ــه در نم ــم ک ــی آزمودی ــورت تلفیق ــی را به ص ــادی موضوع ــاخص اقتص ش

 World Bank:Source نمودار 1: نسبت سنجی شاخص های اقتصادی در دوران اوزال و پیش از او
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بنابــر آمــار نمــودار تطبیقــی 1، تجربــۀ هفتادســالۀ توســعه در ترکیــه )1924-1993( نشــان 

می دهــد حکومــت اقتدارگــرای نظامــی بــا ســرکوب مخالفــان و انســداد سیاســی و حکومــت 

ــز  ــرای خی ــه ب ــتر اولی ــادی، بس ــای اقتص ــی و بحران ه ــی سیاس ــود بی ثبات ــا وج ــی ب انتخاب

ــکنندگی و  ــا ش ــرد، ام ــم ک ــوت اوزال فراه ــداری تورگ ــش از زما م ــا پی ــبی را ت ــادی نس اقتص

ناپایــداری ایــن رونــد موجــب شــد زیان هــای آن بیــش از مزیتــش بــرای ترکیــه باشــد. بــرای 

ــا دوران  ــاخص های آن ب ــان، ش ــداری نظامی ــه در دوران زمام ــی ترکی ــاد سیاس ــل اقتص تحلی

ــعۀ  ــادی و توس ــعۀ اقتص ــای توس ــی فض ــیوۀ دگرگون ــا ش ــم ت ــه کردی ــی اوزال را مقایس حکمران

سیاســی مشــخص شــود. بــا وجــود کوتاه بــودن دوران زمامــداری اوزال )1993-1983( 

نســبت بــه دوره هــای پیشــین، رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی در دوران تورگــوت اوزال، نه تنهــا 

ــای  ــه دوره ه ــبت ب ــادی آن نس ــعۀ اقتص ــداری توس ــه پای ــود، بلک ــات ب ــرفت و باثب ــه پیش رو ب

ــد  ــد درآم ــدی و رش ــی 2،8۵ درص ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــه رش ــود. چنانک ــتر ب ــته بیش گذش

ســرانه ۵،06 درصــدی، نشــان از رشــد بیشــتر و باثبات تــر در مقایســه بــا دوران گذشــته دارد. 

ــی را در  ــادی باالی ــد اقتص ــازوکارها، رش ــی س ــدی از برخ ــه بهره من ــه اینک ــایان توج ش

کوتاه مــدت بــه ارمغــان آورد، امــا پایــداری و مانــدگاری رونــد توســعۀ اقتصــادی یــک قاعــده 

ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــان ترکی ــان و غیرنظامی ــی نظامی ــالۀ حکمران ــۀ شصت س ــت. تجرب اس

شــکنندگی رشــد اقتصــادی در شــرایط ضعــف یــا نبــود توســعۀ سیاســی بســیار مشــهود اســت. 

در مقابــل، تجربــۀ حکومــت انتخابــی اوزال کــه شــکوفایی و رونــق اقتصــادی از ســال 1983 

آغــاز و تــا ســال 1993 ادامــه داشــت، حاکــی از کامیابــی توســعۀ سیاســی و توســعۀ اقتصــادی 

در مقایســه بــا دوران پیشــین اســت. در نتیجــه، در بســتر توســعۀ سیاســی و دموکراتیک ســازی، 

ــد.          ــه ارمغــان می آی ــات ب ــدار و باثب توســعۀ اقتصــادی پای

نتیجه  

اقتصــاد سیاســی ترکیــه از زمــان فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی و تکویــن جمهــوری نویــن در 

ســال 1924 تــا پایــان دوران زمامــداری اوزال در ســال 1993، مراحــل مختلفــی را پشت ســر 

گذاشــت. بــه ایــن معنــا کــه رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی و سیاســی این کشــور با نوســانات 

بســیاری مواجــه شــد. بنابــر ایــن تجــارب گوناگــون، ترکیــۀ دوران معاصــر نقطــۀ تالقــی نظام ها 

ــوده  ــی ب ــژه ســرمایه داری، سوسیالیســم، دموکراســی و اقتدارگرای و ســاختارهای متفــاوت به وی

ــعۀ  ــدون توس ــادی ب ــعۀ اقتص ــۀ توس ــه تجرب ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــای ای ــت. یافته ه اس
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سیاســی یــا جنبــش دموکراســی خواهی بــدون توســعۀ اقتصــادی در ســال های پیشااوزالیســتی 

ــر  ــی ب ــه ای گواه ــن یافت ــود. چنی ــه ب ــدی مواج ــران کارآم ــی و بح ــا بی ثبات )1924-1983( ب

ــه در دوران  ــداری و شــکنندگی رشــد و توســعۀ اقتصــادی ترکی ــه ناپای ــه اســت ک ــۀ مقال فرضی

حکمرانــی نظامیــان، ناشــی از ضعــف یــا نبــود توســعۀ سیاســی بــوده اســت. نتیجــۀ تعمیــق و 

ــی تورگــوت اوزال )1993-1983(  توســعۀ آموزه هــا و نهادهــای دموکراتیــک در دورۀ حکمران

ــعۀ  ــد و توس ــه، رش ــۀ ترکی ــر تجرب ــا ب ــود. بن ــداری ب ــبت پای ــادی به نس ــعۀ اقتص ــد و توس رش

اقتصــادی در نظــام و نهادهــای دموکراتیــک و دولت هــای توســعه گرا، پایــداری بیشــتری دارد. 

حداقــل اینکــه اقتصــاد سیاســی توســعه و دموکراســی در ترکیــه در عصــر حکومــت انتخابــی 

ــود. ــا حکومت هــای گذشــته، از پایایــی بیشــتری برخــوردار ب تورگــوت اوزال، در مقایســه ب

دســتاورد مــا در ایــن پژوهــش بــرای جوامــع و نظام هــای در حــال توســعه، از  نظــر تجربــۀ 

ــق  ــری مطل ــت تعمیم پذی ــه قابلی ــۀ ترکی ــه تجرب ــت. گرچ ــده اس ــم و آموزن ــه، مه ــتۀ ترکی زیس

ــوازات  ــه م ــی ب ــادی و سیاس ــعۀ اقتص ــد توس ــرورت دارد رون ــا، ض ــای م ــر یافته ه ــدارد، بناب ن

ــد و  ــد رش ــبرد رون ــعه، پیش ــال توس ــای در ح ــن رو، در نظام ه ــد. از ای ــش رون ــر پی یکدیگ

ــطح مردم ســاالری و توســعه گرایی در قالــب مؤلفه هایــی  توســعۀ اقتصــادی بــه بهبــود س

ــه احــزاب و گروه  هــای منتقــد، فراهم کــردن شــرایط  چــون آزادی رســانه  ها، اجــازۀ فعالیــت ب

ــی و  ــای اجتماع ــتقل و آزاد گروه ه ــازمان دهی مس ــب س ــی در قال ــۀ مدن ــکل  گیری جامع ش

ــتای  ــود در راس ــۀ خ ــه به نوب ــد ک ــه می انجام ــی و منصفان ــات رقابت ــزاری انتخاب ــی، برگ سیاس

ــن  ــد. همچنی ــل می کن ــدار عم ــادی پای ــق اقتص ــکوفایی و رون ــی و ش ــای سیاس ــود فض بهب

ــرای ســرمایه گذاری خارجــی و ادغــام در اقتصــاد جهانــی،  فراهم کــردن بســترهای مناســب ب

مهم تریــن تغییــر سیاســت  گذاری در ترکیــه بــرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار بــوده اســت کــه 

می توانــد الهام بخــش دیگــر کشــورهای در حــال توســعه باشــد. ســرانجام مشــارکت فعاالنــه 

ــرا  ــی تعامل گ ــت  خارج ــز سیاس ــی و نی ــد جهان ــادی قدرتمن ــازمان  های اقتص ــا و س در نهاده

ــق و  ــعه  گرایی موف ــات توس ــزو الزام ــی، ج ــی خارج ــط سیاس ــا محی ــود ب ــت غیرتنش آل و زیس

ــود. ــوب می ش ــد محس کارآم
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