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Giriş
Ekonomik kalkınma kavramı hakkında yapılan tanımlamalar gerek dönemsel açıdan,
gerekse de muhteviyat bakımından farklılıklar arz etmektedir. Kalkınma kavramı, toplumların
gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerikler kazanmıştır. Hatta aynı
dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür. Kavram, bazen de kendine yakın
anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi
kavramlarla içiçe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal olarak anlam kaymasına
uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir. Teorilerde olduğu gibi günlük
konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen de modernleşmenin yerine
kullanılmaktadır. Bnunla birlikte kalkınma konusuna ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine
yeni bir dal kazandırmış ve Kalkınma İktisadı, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat
kuramında yerini almıştır. Toplumların üretim kapasitelerinin geliştirilerek hem niteliksel
açıdan daha üst seviyelere çıkarılması, hem de toplumsal hayatta niceliksel bakımdan bir takım
iyileştirme/dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilerek gelişmişlik
farklılıklarının azaltılması ve ekonomik süreçleri şekillendiren prensip–kaidelerin yeniden
belirlenmesi, kalkınma iktisadının temel ilgi alanlarını teşkil etmiştir. Ekonomik kalkınma
kavramı ile ekonomik büyüme ve gelişme terimlerinin bazen eş, bazen de farklı anlamlar
taşıyacak şekilde kullanıldığı görülür. Kalkınma, salt üretimin ve kişi başına gelirin artırılması
demek olmayıp, azgelişmiş bir toplumda iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi,
yenileştirilmesidir. Büyüme ise, mutlaka o ekonomide yapısal değişimi gerektirmez. Büyüme
nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan bir değişiklik olup, üretimin ve kişi başına gelirin
reel olarak artırılmasıdır.
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1.1.İktisadi Kalkınmanın Tanımı
İktisadi kalkınma kavramı hakkında yapılan tanımlamalar gerek dönemsel açıdan,
gerekse de muhteviyat bakımından farklılıklar arz etmektedir. Bununla birlikte; kavram
hakkında yapılan tanımlardan bazılarına değinilmesi, konunun farklı yönlerinin gözler önüne
serilebilmesi ve tarihsel süreç içerisinde vurgu yapılan hususlar üzerinde odaklanılabilmesi
açısından faydalı olacaktır. Bu bağlamda, Berber ekonomik kalkınmayı; “Bir ülkede üretim ve
gelir artışlarının yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlarda yaşanan yapısal
değişim süreci” olarak tanımlamıştır. Adı geçen ayrıca; kalkınmanın “Maddi refahın artırılması,
yoksulluğun kökünün kurutulması, üretimde kullanılan girdiler ve elde edilen çıktıların
kompozisyonunun değiştirilmesi gibi süreçleri” içerdiğine, “Toplumsal hayat standardının
mevcut düzeyinin korunması ya da yükseltilebilmesi için daha etkin ve farklılaştırılmış
metotlarla üretimde bulunmaya yönelik bir hareket” olduğuna da dikkat çekmiştir.
Flammang’a göre de ekonomik kalkınma kavramı, niteliksel değişme yolunda olan
gelişmeye işaret etmektedir. Bu durumda ekonomik kalkınma hem daha fazla çıktı hem de
teknik ve kurumsal yapıdaki değişmeleri kapsamakta, … daha fazla ve farklı olanın yer aldığı
yapısal değişme sürecini ifade etmektedir.
Kaynak ise kalkınma kavramı ile ilgili tanımlamasında; “Bir ülkenin üretim yapısının
yüksek katma değerli ürünler üretecek biçimde dönüştürülmesi ve ortaya çıkan ürünün o
toplumu oluşturan gelir grupları arasında adaletli bir şekilde dağıtılarak yaşam standartlarının
(refah düzeyinin) yükseltilmesi” hususlarına vurgu yapmıştır.
Gasper’e göre genel bir tanımlamayla kalkınma; bir ulusun arzu edilen şekilde
ekonomik gelişme süreci ortaya koyabilmesi amacıyla, ulusal ekonomiyi bir bütün olarak
düzenlenmesidir. Daha geniş anlamda kalkınma, bir toplumda ekonomik, toplumsal ve siyasal
alanda arzu edilen her türlü değişme ve gelişme olarak tanımlanabilir. Tarihsel olarak kalkınma,
az gelişmiş denilen ülkelerde ortaya çıkan büyük ölçüde beşeri acıların azaltılması ve maddi
refahı arttırmaya yönelik potansiyelin harekete geçirilmesi anlamını içermektedir. Türkiye
Ekonomi Kurumu’nca hazırlattırılan bir raporda ekonomik kalkınma; hızlı büyümenin bir
uzantısı olarak, uluslararası iş bölümünde daha yüksek bir konuma ulaşma ve yaşam kalitesinin
yükselmesi biçiminde tanımlanmış ve Yeldan ile Adelman’a atfen, iktisadi kalkınmanın
gerçekleşmesi için;
1. Sürdürülebilir Büyüme,
2. Üretim ve Tüketim Kalıplarının Yapısal Değişime Uğraması,
3. Teknolojik İlerleme,
4. Sosyal, Siyasi ve Kurumsal Modernleşme,
5. Yaşam Standartlarında Geniş Çaplı İyileşme, başlıkları altında toplanan beş olgunun altı
çizilmiştir Simpson ise, 2004 yılı itibarıyla ABD Ticaret Bakanlığı’nın Ekonomik Kalkınma
Bölümü Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönem içerisinde hazırlanan bir raporun
önsözünde, özetle;
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– Günümüzde iktisadî kalkınmanın sonuç itibarıyla bir yüksek ve yükselen yaşam
standardı bağlamında refahın inşası hakkında olduğu,
– Verimlilik ve verimliliğin büyümesinin refahın temel etkenleri ve teknolojik
gelişmenin verimliliğin anahtar faktörü olduğu,
– Ekonomik kalkınmanın odağının, teknolojik gelişmenin desteklenmesi, işletmeler için
zenginliğin arttırılması ve işçilerin Dünya’daki en verimli işgücü olarak kalmaları için gerekli
becerilere sahip olmalarının garanti altına alınması olmasının gerektiği,
– Teknolojik gelişmenin daha iyi işlere ve daha yüksek ücretlere yol açacak yeni
fikirlerin, teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesi suretiyle sanayinin büyümesine ve sonuç
olarak daha yüksek bir yaşam standardına yol açacağı, yenilik yapma kapasitesinin ekonomik
büyümenin sürdürülebilmesinde en kritik unsur olarak hizmet edeceği, Günümüzde ekonomik
kalkınmanın dominant gerçekliğini Dünya çapında bir ekonomide yaşanması ve iş yapılmasının
teşkil ettiği, Dünya çapında ticaret, işletmelerin Dünya genelindeki ülkelerde faaliyette
bulunması ve işbirliği yapması gerektiği anlamına geldiği,
– Netice olarak; bölgesel düşünmek, tecrit edici uygulamalardan kaçınmak ve büyüme
için güçlü bir platform kurmak gerektiği, bölgesel düşünmenin ekonomik kalkınma ihtiyaçları
ve hedeflerini tanımlamak için anahtar hareket noktası olmasının icap ettiği hususlarına işaret
etmiştir.
Uluslararası Ekonomik Kalkınma Konseyi ise; Tek başına hiç bir tanımın ekonomik
kalkınmanın tüm farklı kollarını birleştiremeyeceği,
* Tipik olarak ekonomik kalkınmanın hedefler bakımından tanımlanabileceği,
* Bunların en sıklıkla zenginliğin ve işlerin yaratılması ile yaşam kalitesinin
geliştirilmesi şeklinde tanımlandığı,
* Ekonomik kalkınmanın, büyümeyi etkileyen ve bir topluluğun ekonomik iyiliğini
geliştirmek için bir ekonomiyi yeniden inşa eden bir süreç olarak da tanımlanabileceği,
* En geniş anlamda, ekonomik kalkınma üç temel alanı içine aldığı, bunların;
– Enflasyonun kontrolü, yüksek istihdam ve sürdürülebilir büyüme gibi genel ekonomik
hedeflerinin karşılanmasında hükümetin uygulamaya giriştiği politikalar,
– Karayollarının inşası, yeşil alanların yönetimi ve engelliler için tıbbî imkânlardan
yararlanma hakkı elde edilmesini içeren hizmetler sağlayan politika ve programlar,
– İşletmenin finansmanı, pazarlama, komşuların kalkınması, işletmelerin muhafazası ve
genişletilmesi, teknoloji transferi, emlak geliştirilmesi ve diğerleri gibi spesifik çabalar
aracılığıyla iş ikliminin geliştirilmesini kesin bir şekilde yönlendiren politika ve programlar,
olduğu,
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* Ekonomik kalkınmanın ana amacının iş yaratılmasını, işin elde tutulmasını, vergi
tabanının ve yaşam kalitesinin genişletilmesini zorunlu kılan çabalar aracılığıyla bir topluluğun
ekonomik iyiliğinin geliştirilmesini içerdiği,
* Ekonomik kalkınma için tek bir tanım olmadığı cihetle başarılı ekonomik kalkınmanın
gerçekleştirilmesi için tek bir strateji, politika veya programın bulunmadığı, toplumların
coğrafik veya politik güçleri veya zayıflıkları ile farklılaştıkları, bu nedenle her topluluğun
ekonomik kalkınma için eşsiz zorluklar kümesine sahip olacağı hususlarının üzerinde
durmuştur.
Tüm bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda; zaman içinde evrim geçiren kalkınma
kavramının bugün kendi kendine sürdürülebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişme,
teknolojik yenilik, sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında
yaygın iyileşme gibi temel unsurlardan oluştuğu konusunda geniş bir görüş birliği bulunduğu
gözlemlenmektedir.
Diğer taraftan, kalkınmanın ne anlama geldiği sorusuna yanıt vermenin güç olduğuna
işaret eden Dulupçu ise, kalkınma iktisadının;
– Sanayileşmiş ülkelerin XVII. ve XVIII. yüzyıllarda geçirdiği kalkınma
transformasyonunun iktisadî süreci,
– Günümüzün gelişmekte olan ülkelerinin gelişmiş ülkelerin ekonomik performansına,
standardına ve prestijine ulaşma çabasını,
– Yukarıda bahis konusu edilen iki husus arasındaki karşılıklı etkileşimin doğurduğu
birbirine bağımlılık sürecini, içeren üç farklı boyutta tanımlanması gerektiğinin altını
çizmektedir Görüldüğü üzere ekonomik kalkınma ile ilgili yukarıda verilen tanımların ortak
özelliği, bir ekonomideki kantitatiften ziyade kalitatif iyileşmeler, yani nicelikselden ziyade
niteliksel dönüşümler üzerinde durulması ve yaşam standartlarında meydana gelen genel
anlamdaki ilerlemeye, yüksek ve yükselen yaşam standardı bağlamında refahın inşasına vurgu
yapılmasıdır.
Son olarak altı çizilmelidir ki, kalkınma ile ilgili yapılan tanımlamalarda belirli bakış
açıları dahilinde spesifik bazı noktalara vurgu yapılan bazı tanımlara da rastlanabilmektedir. Bu
kapsamda, kalkınmanın bölgesellik yönünü ön plana çıkaran Perry ekonomik kalkınmayı, bir
ulus devletin sınırlarının tamamı büyüklüğündeki bir alanı kapsayabilen veya sadece bir şehrin
muhiti ile sınırlandırılabilen belirli bir coğrafi alanın ekonomisinin geliştirilmesini içeren
planlanmış teşebbüs olarak tanımlamıştır.
Konuya mikro iktisadî bir perspektiften yaklaşan Porter ise, ekonomik kalkınmanın
“Rekabetin 1”daha uzmanlaşmış biçimlerinin desteklenmesi için birbirine bağımlı birtakım
mikro ekonomik imkân–kabiliyetlerin ve teşviklerin uzun dönemli inşa süreci” olduğu
hususunun üzerinde durmuştur.
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1.2. Kalkınma Teriminin Etimolojisi
Kalkınma kelimesinin İngilizce karşılığı olan “development” sözcüğünün etimolojik
analizleri, kelimenin “develop” kökü mahreçli olduğunu göstermektedir. 1592’de İngilizce
“disvelop” kelimesinin yerini alan “develop” sözcüğünün eski Fransızca’da “desveloper
şeklinde kullanıldığına ve “açmak, açığa çıkarmak” anlamına geldiğine rastlanmıştır. 1656’da
“göz önüne sermek, açılmak (unroll)” veya “yayılmak, gelişmek (unfold)” anlamında
kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca; 1836’dan itibaren “ilerleyen safhalar aracılığıyla gelişme”,
1885’ten itibaren nitelik itibarıyla “öngörülemeyen imkânları ortaya çıkarmak”, 1902’den
itibaren de “ekonomik gelişme durumu” anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. Diğer
taraftan; … kalkınma kavramı, İspanyolca “des–arrollo” veya “de– envelopment” anlamında
Portekizce’deki “des–envolvimento” ile daha yakından ilgilidir. De–envelopment, pek çok
dilde bağlanmış, sarılmış, örtülmüş, kapatılmış veya kilitlenmiş bir şeyin çözülmesi veya
açılması anlamına gelmektedir, yani; hayata veya herhangi bir bireye ya da kolektif harekete
mani olan tüm engellerin ortadan kaldırılmasıdır.
Bu kalkınma konsepti, kişilerin ve ulusların yaratıcı enerjilerinin önündeki engellerin
bertaraf edilmesini, sadece kendi kaderlerini kendilerinin belirleyebilmelerini içermektedir.
Kalkınma sözcüğü hakkında Larousse’un 1909 baskısında bugünkü anlamda ekonomik içerikte
bir karşılık bulunmadığına, bu dönemde sözcüğün daha çok biyolojik anlamlarla yüklü
olduğunun görüldüğüne, … Oxford English Dictionary’nin 1933 baskısında da yaklaşık 11
karşılık arasında ekonomik içerikte olanı yoktur, daha çok matematik, biyoloji, müzik,
fotoğrafçılık vb. gibi karşılıkların söz konusudur.

Türkçe’deki “kalkınma” sözcüğüne yönelik etimolojik araştırmalar ise; sözcüğün eski
Türkçe’de “yukarı çıkmak”, “şaha kalkmak, sıçramak”, “kalkan gibi ileri fırlamak”, “yukarı
doğru yükselmek”, “bir yerde ileri durmak, varlığını sürdürmek, direnmek, dikelmek,
ayaklanmak, gelişmek, yükselmek, yaşamak …” anlamlarına gelen “kal”, “kalık”, “kalı”,
kalgı”, “kalıg” kelimelerinden türediğini göstermektedir.
Türkçede ilerleme (terakki) ve modernleşme (çağdaşlaşma)’nın eşanlamlısı veya
“gelişme” kavramının özdeşi olarak da kullanıldığına rastlanan kalkınma kavramının bu
kullanımının Dünya’daki duruma aşağı yukarı denk düştüğü, Türkiye’de ekonomik içerikte
kullanılmasının ise; oldukça erken başladığı dahi söylenilebilir. Türkiye, 1923 İzmir İktisat
Kongresi ile birlikte, kimi öncelikleri ortaya koymuş, bir Misak-ı İktisadi yayınlamıştır. Lozan
görüşmelerine ara verildiği bir döneme tekabül eden 17 Şubat–4 Mart 1923 tarihleri arasında
İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi, iktisadi kalkınmayı; bağımsız, daima daha güçlü,
daima daha müreffeh Türkiye idealinin belkemiği olarak düşünülen kalkınma modelinin ana
çerçevesini teşkil etmiştir. İktisat Andı ya da Ekonomi Andı anlamına gelen Misak–ı İktisadî,
bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadî kalkınma hamlesinin temel prensiplerini ya da
yol haritasını içermiştir. Gerçekten Türkiye, kapsamlı bir kalkınma planı sayılmasa da, 1930’lu
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yıllarda (1933–1937) ilk sanayi planı uygulamış ülkelerden biridir. 1940’lı yılların başından
itibaren, yazılan makalelerin başlıklarında bile kalkınma kavramına sıkça rastlamak
mümkündür. Dünya genelinde gözlemlenen trende paralel olarak Türkiye’de de 1963 yılından
itibaren planlı kalkınma dönemine girilmiş, 1970’li yıllardaki krizin etkisi, neoliberalizmin
yükselişi ile takip eden süreçte meydana gelen konsept değişiklikleri ve uygulanan politikalara
yön verilmesi bağlamında yaşanan güç kaybına rağmen, dokuz adet kalkınma planı
hazırlanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz dönemi de kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı
(2007–2013)’nın vizyonu, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte
rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve Avrupa Birliği (AB)’ye üyelik için uyum
sürecini tamamlamış bir Türkiye” olarak belirlenmiştir.

1.3. İktisadi Kalkınma ve İktisadi Büyüme Arasındaki Farklılıklar
Ekonomik kalkınma kavramı ile ekonomik büyüme ve gelişme terimlerinin bazen eş,
bazen de farklı anlamlar taşıyacak şekilde kullanıldığı görülür. İktisadi büyüme tanımlarken bir
yıldan diğer yıla üretim hacmindeki artıştan bahsedilir.
“Üretim hacminde meydana gelen artış”tan ne anlaşılması gerekir? Burada çeşitli
ölçüler akla gelebilir. Gerçekten, bundan;
-Toplam üretim hacminde meydana gelen artış miktarı mı,
-Üretime katılan işçi başına elde edilen paydaki artış mı, yani işgücünün
verimliliğindeki artış mı,
-Nüfus başına düşen üretim miktarındaki artış mı anlaşılacaktır?
Bu ölçüleri sıra ile incelemek gerekir:
-Toplam üretimde meydana gelen artış yalnız başına alındığı takdirde fazla bir anlam
taşımaz. Eğer ülke nüfusu, toplam üretim kadar veya ondan daha fazla artarsa, bu takdirde
kalkınmadan söz edilemez. Bu durumda yerinde sayma, hatta yaşama düzeyinin düşmesi hali
vardır.
-İşçi başına elde edilen üretim miktarındaki artış, hiç şüphesiz, yukarıdaki ölçüye göre
daha anlamlıdır. Fakat bu da yalnız üretime katılanları hesaba kattığı, nüfusun çalışmayan
kısmını görmezlikten geldiği için, yani işçinin verimliliği çoğaldığı halde, nüfusun çalışmayan
kısmının fazla artması yüzünden toplum eskisine nazaran yoksullaşabilir. Nüfusunun büyük
çoğunluğunu 15 yaşından daha küçük yaştakilerin teşkil ettiği genç nüfuslu ülkeler bunun
örnekleridir. O halde emeğin verimlilik ölçüsü de, burada amaca uygun değildir.
-Ekonomik kalkınmanın en iyi ölçüsü üretimden nüfus başına düşen paydır, bu payda
meydana gelen artıştır. Çünkü ancak bu halde toplumun yaşama düzeyinde, refah seviyesinde
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bir iyileşme, bir yükselme olabilir. Fakat burada, üzerinde durulması gereken önemli konu
şudur: Nüfus başına düşen üretim, bilindiği gibi bir ortalamadır. Gerçek durum bu ortalamadan
çok farklı olabilir. Toplam üretimle beraber nüfus başına düşen üretim payı matematiksel olarak
arttığı halde, gerçekte durum böyle olmayabilir. Yani bu artıştan yalnız bazı kişiler, bazı gruplar
yararlanmış, nüfusun büyük bir bölümü bundan pay almamış olabilir. bu halde olsa olsa bu
kişilerin veya grupların durumları iyileşmiş olur. oysa amaç bu değildir.
Amaç, toplam üretimde meydana gelen artışın toplumu oluşturan kişiler arasında
dağılmasıdır. Bundan herkes mümkün olan en adaletli biçimde yararlanmalıdır. Toplum
refahının artışından ve kalkınmadan ancak bu halde söz edilebilir.

Farklı anlamlı olarak: Büyüme ve kalkınma kavramları farklı şeyleri ifade ederler.
Büyüme, bilindiği gibi nüfus başına düşen üretim hacminde, bir yıl içinde, meydana gelen artış
demektir. Kalkınma ise, azgelişmiş (gelişmekte olan) ülkelerin gelişmesi anlamında kullanılır.
Kalkınma ölçüsü olarak ekonomik ölçütlere ilave olarak ve sosyal ölçüler kullanılır: Milli gelir
düzeyindeki reel artış, kişi başına düşen milli gelir artışı, gelir dağılımı vb.’ne ilave olarak
okuma-yazma oranı, bebek ölüm oranları, kişi başına düşen doktor sayısı, okullaşma oranı,
nüfus artış oranı, kişi başına kağıt tüketimi, kitap-gazete-dergi okuma oranı vb.
Bu ülkeler hem hızla artan nüfuslarının ihtiyaçlarını karşılamak, hem de gelişmiş
ülkelerle aralarındaki sosyo-ekonomik farkı kapatmak durumundadırlar. Bu sebepten hızlı bir
tempo ile gelişmek, yani üretimlerinde büyük artışlar sağlamak zorundadırlar. Fakat, bu
ülkelerde ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelen yapısal engeller gelişmeyi önler veya
sınırlar. Gelişme yolunun açılması bu engellerin kaldırılmasına bağlıdır. Gerçekten, mesela
sermaye birikimi bakımından büyük güçlüklerle karşılaşırlar. İçinde bulundukları koşullar
(hızlı nüfus artışı, düşük gelir seviyesi ve bundan doğan tasarruf azlığı gibi) bu ülkelerde hızlı
bir sermaye birikimine imkan vermez. Şu halde yoksul oldukları için tasarrufta bulunup yatırım
(sermaye birikimi) yapamazlar; yatırım yapamadıkları için de tasarruf yapma olanağı veren bir
gelir (üretim) düzeyine ulaşamazlar, yani yoksul kalırlar ve böylece yoksulluğun kısır döngüsü
içinde kıvranıp dururlar. Bütün bu engellerin aşılması ve gerekli yapısal değişikliklerin
yapılabilmesi için rasyonel ve uzun süreli çabalara ihtiyaç vardır. Bu da bu amacı
gerçekleştirecek politikalarla mümkün olur.
Bu sayede toplumun sosyo-ekonomik yapısı değişir. İşte kalkınmanın en büyük özelliği
budur. Buradan şu tanıma da ulaşabiliriz: Kalkınma, bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik
yapısının değişmesi ve nüfus başına düşen üretim hacminde meydana gelen önemli ve reel
artıştır, refah seviyesinde beliren yükseliştir. Refah seviyesinde meydana gelen bu yükseliş, dar
ve geniş kapsamlı olarak alınabilir. Dar anlamda alındığı takdirde bu, nüfus başına düşen
tüketim malları miktarı demektir.
Geniş anlamda alındığı zaman, nüfus başına düşen tüketim mallarıyla, toplumca
sağlanan diğer bütün (kültürel, sosyal, moral, psikolojik…) tatminleri içerir. Geniş anlamdan
kalkınma anlaşılır20.
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Kalkınma, salt üretimin ve kişi başına gelirin artırılması demek olmayıp, azgelişmiş bir
toplumda iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi, yenileştirilmesidir. Büyüme ise,
mutlaka o ekonomide yapısal değişimi gerektirmez. Büyüme nitelikten çok nicelik bakımından
ortaya çıkan bir değişiklik olup, üretimin ve kişi başına gelirin reel olarak artırılmasıdır.
Ekonomik büyüme, bir ülkenin prodüktif kapasitesini genişletmesi için kullandığı araçlarla
ilgili bir kavramdır. Ekonomik büyümeyi açıklayıcı özelliğe sahip dört temel değişken
bulunmaktadır: İşgücünün kalitesi ve miktarı, doğal kaynakların miktarı ve kalitesi, reel
sermayenin miktarı ve kalitesi ve toplumun teknolojik seviyede gösterdiği başarı. Bu
değişkenleri ekonomik büyümede temel belirleyiciler olarak tanımlayabiliriz. Bunlar herhangi
bir ekonominin üretim potansiyelleridir. Ekonomik büyüme, prodüktif kapasiteyi belirleyen bu
faktörlerin geliştirilip yaygınlaştırılması faaliyetlerini konu alır. Bu, bir anlamda ekonominin
potansiyeli ile ilgilenmek anlamına gelmektedir. Fakat ekonomik büyümeden bahsederken,
ekonominin potansiyeli yanında, kapasitenin kullanılmasını da göz önüne almak gerekir.
Ekonomik büyüme, toplumun maddi refahını artırması bakımından önemlidir. Doğal olarak
subjektif bir konu olan refah hakkında kabul edilebilir bir ölçü mevcut değildir. Fakat son
analizde, maddi refahın mal ve hizmetlerin miktarı ile çok yakından ilgili olduğu genel olarak
kabul edilmektedir. Her hangi bir toplum için maddi refah seviyesinin yükseltilmesi, faydalı ve
ekonomik değeri olan mal ve hizmetlerin üretiminde artışı gerektirir. Maddi refah bakımından
önemli olduğu için ekonomik büyüme ile ilgileniliyorsa, üzerinde durulması gereken nokta
sadece yalın haliyle kapasite ve üretim artışı değil, bununla birlikte fert başına üretim artışıdır.
Refah açısından önemli olan fert başına mal ve hizmet miktarıdır. Zaman içinde fert başına mal
ve hizmet artışı olduğu taktirde refah seviyesinde gelişme olduğu söylenebilir. Dolayısıyla,
ekonomik büyüme konusunda en anlamlı ölçüt fert başına reel üretim seviyesidir. Fakat mal ve
hizmetlerin üretiminde artış olarak tarif edilen ekonomik büyüme kendi anlamıyla bir sonuç
değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi, mal ve hizmet miktarındaki artış daha temel sonuçlara
ulaşılmasına yarayan bir araçtır. Zira ekonomik büyümenin temel hedefi toplumun refah
düzeyini yükseltmektir. Üretim kapasitesindeki artış, toplum refahının yükseltilmesine iki yolla
etkide bulunur. İlk olarak, tüketicinin hizmetinde olacak özel kullanım için gerekli olan mal ve
hizmet miktarında artış yaratır. İkinci olarak, hükümetin istihdam edeceği kaynakların miktarını
artırarak özel sektörün tüketim standartlarına zarar vermeden, hükümetin artan
sorumluluklarını yerine getirmesine imkan verir. Böylece bu iki yolla toplumun refah
seviyesinde artış sağlanır.
Büyüme kavramının kalkınma kavramı ile karşılaştırıldığında ne anlama geldiği veya
kalkınma kavramından ne tür bir farklılığının olduğu sorunu ortaya çıktığında, büyüme kavramı
için en belirgin özelliğin “bir ekonominin üretim kapasitesinde, sayısal/niceliksel olarak
ölçülebilen genişleme veya miktar artışı” olduğu söylenebilir. Bu karşılaştırmanın diğer
yanında ise kalkınma kavramı bulunmaktadır. Ekonomik kalkınma kavramı, niteliksel değişme
yolunda olan bir şeye işaret etmektedir. Bu durumda ekonomik kalkınma hem daha fazla çıktı
hem de teknik ve kurumsal yapıdaki değişmeleri kapsamaktadır.
Büyüme ile bir karşılaştırma yapılarak denebilir ki, ekonomik büyüme daha çok aynı
şeydeki basit artış sürecini, ekonomik kalkınma ise daha fazla ve farklı olanın yer aldığı yapısal
değişme sürecini ifade eder. Karşılaştırmalar, ekonomik büyümenin daha çok üretim
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faktörlerinin en yüksek verimi sağlayacak şekilde bir araya getirilmesini içeren bir denge
sorunuyla ilgilendiğini göstermektedir. Ekonomik kalkınma ise iki aşamalı bir süreci ifade
etmektedir. Birinci aşama, üretim faktörlerinin yaratılmasıdır. Bu aşamada, üretim faktörlerinin
oluşturulabilmesi için ekonomiyi de içine alan kurumsal/yapısal bir değişimin olması gerektiği
vurgulanmaktadır. İkinci aşama ise üretim faktörlerinin en uygun bileşimini içerisine
almaktadır. Dolayısıyla ekonomik kalkınma kavramı, iktisadi nitelikte olan yapılar yanında
sosyal, siyasal nitelikteki yapılarda da gelişme yönünde bir değişme, hatta yeni yapıların
oluşturulmasını içeren süreçlere de işaret etmektedir. Yani iktisadi kalkınma sadece ekonomik
boyutlarla sınırlanmayan, toplumu sosyolojik, psikolojik ve politik tüm boyutlarıyla kuşatan
karmaşık bir süreçtir. Kalkınma her ne kadar iktisadi büyümeyi içerirse de varolanın sayısal
olarak büyümesi anlamına gelmemekte, olumlu anlamda yeni bir yapının kurulmasını
öngörmektedir.
Şu halde, bir bütün olarak yapıların dönüşmesi (veya yapısal değişim), büyüme ile
kalkınma arasındaki niteliksel farkla beraber iki kavram arasındaki ilişkiyi de ortaya
koymaktadır. F. Perroux, yapısal değişimden hareketle büyüme ile kalkınma arasındaki farkı
şu şekilde ortaya koymaktadır: “Kalkınma, bir toplumun sosyal ve mantık değişmelerinin
kombinezonudur. Bu kombinezon global reel hasılayı sürekli ve birikintili bir şekilde artırmaya
elverişlidir.” Mantıksal yapıların ve sosyal alışkanlıkların bu kombinezonu, kurumların
kombinezonundan başka bir şey değildir. Fakat yapısal değişme kavramı, sadece ekonomik
kalkınma olgusunu tanımlarken kullanılmamalıdır. Çünkü söz konusu kavramın büyüme
olgusuyla da ilişkisi vardır. Ekonomik büyüme ile yapısal değişim de birbirlerini etkileyen
süreçlerdir. Bir ekonomideki büyüme yapısal değişmeye neden olmayabilir. Ancak ekonomik
büyümenin sürekliliğinin sağlanmasında yapısal değişme temel bir öneme sahiptir. Yapısal
değişme olmadan ekonomide ve cari sektörlerinde azalan getiri söz konusu olabilir ve sonuçta
büyüme yavaşlayabilir. Yapısal değişim, iktisadi büyümeyi hızlandırabilir; yani yapısal
değişim kaynakların marjinal hasılasında artışa sebep olabilir. Ekonomik büyümenin yapısal
değişmeyle söz konusu ilişkisinden dolayı, bazı çalışmalarda ekonomik kalkınma kavramının
ekonomik büyüme kavramını kapsadığı ve bu nedenle ekonomik kalkınmanın, yapısal değişme
ile çıktıdaki artışların toplamı olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Böylece yapısal
değişme, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yanı sıra, ara bir kategori olarak
belirginleşmekte ve salt iktisadi yapıyla ilgili olarak dönüşüm (transformation) kavramı ile
açıklanmaktadır. Ekonomik anlamda yapısal değişme kavramı, tarım sektöründen sanayi
sektörüne doğru bir kaymayı ve bu kaymanın sonuçlarını tanımlamaktadır. H. E. Chenery,
yapısal değişme veya dönüşümün, “...fiziki ve beşeri sermaye birikimi ile talep, üretim, ticaret
ve istihdamın kompozisyonlarında bir kaymayı...” içerdiğini belirterek bunların ekonomik
dönüşümün esasını oluşturduğunu vurgulamaktadır.
Ayrıca bu dönüşüm süreci kentleşme, demografik dönüşüm ve gelir dağılımındaki
değişmeler gibi sosyo-ekonomik süreçlerle de yakından ilişkilidir. Yukarıdaki anlamı itibariyle
yapısal değişme, ekonomik olmayan faktörleri ancak ekonomik olanların değişimini
etkiledikleri oranda kapsayan bir kavramdır. Kalkınma kavramı ise ekonomik olan ve olmayan
faktörleri, karşılıklı etkileşimleriyle bir neden sonuç ilişkisi içinde kapsamaktadır. Bu anlamda,
yapısal değişme teknik bir kavram, kalkınma ise etik/politik bir kavram olarak
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değerlendirilebilir. Aralarındaki ilişkinin bu özellikleri göz önüne alındığında yapısal
değişmenin, ekonomik kalkınmanın önemli ve zorunlu bir parçası olduğu belirgin bir hal
almaktadır. Buna göre iktisadi kalkınma bir yapı değişikliği yani bir yapıdan diğer bir yapıya
geçiştir. Ancak böyle bir geçiş daha çok kalkınmanın bir göstergesi, bir uyarıcı faktörü olabilir.
Kalkınma için yatırım artışı, teknolojik gelişme, verim artışı, reel gelir artışı, eğitim düzeyinin
yükselmesi yanında, düşüncenin, zihniyetin, sosyo-ekonomik yapıların da değişmesi
gerekmektedir. Çünkü kalkınmamış bir ülkenin sorunu sadece üretim faktörlerinin en uygun bir
biçimde nasıl bir araya getirileceği değildir. Aynı zamanda üretim faktörlerinin nasıl elde
edileceği ve üretimi artırmak için nasıl kullanılacağı da önem taşımaktadır.

1.4. Kalkınma Kavramının Tarihsel Gelişimi
Kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde
değişik içerikler kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür.
Kavram, bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme,
büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla içiçe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal
olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir.
Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen
de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır. Modernleşme, çağdaşlaşma, sanayileşme ve
benzeri toplumsal değişimi ifade eden kavramlarda olduğu gibi, kalkınma kavramının tanımı
da toplumların değişim veya gelişim çizgilerinin açık, anlaşılır ve tek düze olmamasından
dolayı herkes tarafından kabul edilebilir bir özellikte değildir. Kalkınma iktisadı çerçevesinde
ekonomik kalkınma, modernleşme, sanayileşme, büyüme ve yapısal değişmeye atfedilen
anlamlar çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Özellikle ekonomik kalkınma ile ekonomik
büyüme birbirlerinin yerine geçecek şekilde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yapısal
değişme ise, ekonomik kalkınma ve büyümeyi tanımlamak veya aralarındaki farkı vurgulamak
üzere ara bir kategori olarak ortaya çıkmaktadır. Yapısal değişme aynı zamanda ekonomik
kalkınmaya atfen de kullanılmaktadır. Benzer bir durum modernleşme ve kalkınma arasında da
söz konusu olmaktadır. Her iki kavram bazen birbirlerinin yerine kullanılmakta, bazen
modernleşme kavramı içerisinde kalkınma kavramı değerlendirilmekte ve bazen de kalkınma
kavramı, modernleşme ve sanayileşme kavramının her ikisini içerecek şekilde kullanılmaktadır.
Bazen de sanayileşme kavramı, kalkınma ile modernleşme arasında bir bağ kurulmak
istendiğinde ara bir kavram olarak kullanılmaktadır. Sanayileşme bazen de geri kalmış bir
toplumdan gelişmiş bir topluma geçişte, kalkınmanın ve dolayısıyla modernleşmenin olmazsa
olmazı olarak kabul edilmektedir.
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1.5. Modernleşme-Sanayileşme-Kalkınma İlişkisi
Kalkınmayla ilişkilendirilen diğer iki kavram modernleşme ve sanayileşmedir.
Büyüme-kalkınma kavramlarında olduğu gibi, kalkınma ve modernleşme kavramları da bazı
yönleriyle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bazen de sanayileşme kavramı vasıtasıyla iki
kavram birbirlerine eklemlenmektedir. Bunun hem teoriden hem de uygulamadan kaynaklanan
nedenleri bulunmaktadır. Bir anlamda söz konusu kavramların ortak referans noktalarına sahip
olmaları kavramlar arasındaki farklılıkları karmaşıklaştırmaktadır.
Her iki kavramın da bir toplumun içinde bulunduğu duruma atıfta bulunması, ortak
referans noktalarından ilkini oluşturmaktadır. Modernleşme kuramı çerçevesinde toplumlar,
geleneksel toplum, geçiş toplumu ve modern toplum; gelişme iktisadı çerçevesinde toplumlar,
azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş toplum olarak sınıflandırılmaktadır. İkinci referans
noktası, her iki kavram çerçevesinde tanımlanmış amaçlara ulaşmak için belirli tipte bir
davranış ve eylem biçimine sahip olunmasının gerekliliğidir. Üçüncü ortak referans ise, her iki
kuramın da gelenekselden moderne veya geri kalmışlıktan gelişmişliğe doğru bir hareket
sürecine işaret etmeleridir.
Fakat bu ilişkilendirme ve birbirlerinin yerine kullanımların doğruluğunu tahlil
edebilmek için her bir kavramın içerikleri ayrı ayrı belirlenmelidir. Etimolojik anlamda
“modern”, “modernleşme”, “modernlik” deyimleri Latince bir sözcük olan “modernus”tan
gelmektedir. Kavramın kökeni ise modus sözcüğüdür. Latince’de modus tarz, biçim anlamında
kullanılmaktadır. Bu durumda modern sözcüğü, şimdiki zamanla ilişkili, son zamanlarda olan
anlamına gelecektir. Dolayısıyla “modern, ilk olarak eskiye ait olmayan, yeniye ait olan
anlamında kullanılabilir... Sözcüğün etimolojisi, teorik anlamını tamamen vermiyorsa da
önemli boyutuna değiniyor: Eski ile yeni, ya da önce olan ile sonra olan arasındaki ilişki.”
Modernleşme teorilerinin tam merkezinde de yukarıdaki anlamın, yani eskiden yeniye gidiş
sürecinin açıklanma kaygısı ve isteği yatmaktadır.
Modernleşmenin anlaşılabilmesi modern olanın bilinmesine bağlıdır. Bunun için
zaman-mekan ve içerik açısından kalkış noktasına gereksinim vardır. Modernleşmenin
mekansal kalkış noktasının Batı Avrupa olduğu konusunda ortak kabul bulunmaktadır.
Zamansal kalkış noktası ise onsekizinci yüzyıldır. Bunu Aydınlanma Dönemi veya Sanayi
Devrimiyle de başlatmak mümkündür. Zamansal kalkış noktası olarak onsekizinci yüzyılın
ikinci yarısının alınmasının bir takım nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin belki de en
önemlisini mekansal kalkış noktasını oluşturan Batı Avrupa’nın kendini tanımlama sorunu
oluşturmaktadır. Michel Foucault’un deyimiyle; İnsan bilimlerinin/modernliğin kriterlerinin
her birinin ortaya çıkışının bir sorun, bir talep, teorik veya teknik cinsten bir engel vesilesiyle
olduğundan kuşku yoktur; psikolojinin XIX. yüzyılda bilim olarak yavaş yavaş kurulabilmesi
için hiç kuşkusuz endüstri toplumunun bireylere dayattığı yeni ölçüler gerekmiştir. Sosyolojik
tipten bir düşüncenin ortaya çıkabilmesi için hiç kuşkusuz Devrim’den beri toplumsal dengeler
üzerinde ve bizzat burjuvaziyi ihdas etmiş olanın üzerinde ağırlık yapan tehditlerin ortaya
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çıkması gerekmiştir. İktisat biliminin ortaya çıkması için ise insanın, ihtiyaçları ve arzuları olan,
bunların tatmin çarelerini arayan, öyleyse çıkarları bulunan, kar hedefleyen, başka insanlarla
zıtlaşan bir varlık olarak ortaya çıkması gerekmiştir. Michel Foucault’un modernliği bu şekilde,
batı dünyasının ilerici iktisadi, siyasal, toplumsal ve kültürel rasyonelleşmesi ve farklılaşması
olarak tanımlaması, geçmişin bilinmedik semantik alanını yapılaştıran yeni bir mantık, yeni bir
dünya görüşünün mantığıdır. Modern olmak, artık düne ait olmayan ve başka yöntemlerle ele
alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir. Dünya artık eski tarzda okunamamaktadır;
insan dünyayı ve kendisini bu yeni mantık içinde düşünmeye başlamıştır. Foucault’un da
belirttiği gibi ancak yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir kültür ve yeni bir ekonomi anlayışı
gelinen bu durumu tarif edebilirdi. Yukarıdaki insan, toplum, iktisat ve siyaset tanımlamaları,
Batı toplumlarının geldikleri noktada nesnel bir bilim, evrensel bir ahlak ve yasa, yeni bir
siyasal düzen ve yeni bir iktisadi düşünce yapısı ile yeni bir toplum geliştirme amacı güden
anlayış içerisinde kendilerini tarif etmeye duydukları ihtiyaçtan kaynaklanmıştı. Modern olan
bu şekilde anlam kazanınca, modern olmayan veya modern olmak isteyen toplumların
yaşamaları gereken süreci izah edecek bir kavram gerekmiş ve bu kavram da modernleşme
olarak ortaya konulmuştur. Modernleşme konusunda literatürde ortak bir yaklaşım
bulunmamakla birlikte kavramın, en geniş anlamıyla değişme olgusuna ilişkin ve genellikle de
kalkınma olgusuyla ilgili olarak ele alındığı görülmektedir. Az veya çok her sistem değişmek
durumundadır. Ancak bu sürece sonra giren ülkelerde modernleşme değişmenin değişmesi yani
hızlanması olup, sosyal ve kültürel yapının bütününü etkileyen teknolojik, ekonomik ve
çevresel değişimleri ifade etmektedir. Modernleşmenin (değişimin) yönünü tayin etmede ise
modernitenin karakteristikleri belirleyici olmaktadır. Modernitenin karakteristikleri aynı
zamanda içerik açısından kalkış noktasını bize göstermektedir. Daniel Lerner, modernitenin
karakteristikleriyle ilgili olarak şu hususları belirtmektedir: Ekonomide kendi kendini besleyen
bir büyüme derecesini sağlayacak sanayinin kurulması, halkın belli ölçüde devlet yönetimine
iştirak etmesi, seküler/rasyonel normların kültüre yayılması, toplum içerisinde seyyalitenin
artması.
Görüldüğü gibi Lerner da ortaya koyduğu modernitenin karakteristikleriyle hem
mekansal ve zamansal ve hem de içerik açısından kalkış noktası olarak Batı Avrupa’yı öne
çıkarmaktadır. Söz konusu durum modernleşme teorileri için genel bir yargıyı yansıtmaktadır.
Dolayısıyla modernleşme kuramlarının hemen hemen tamamı, referans aldıkları bu
karakteristiklerden (söz konusu karakteristikler bazı kuramcılar tarafından ikiye indirgenerek,
sanayileşme ve demokratikleşme olarak da ele alınmaktadır) yola çıkarak farklı bir tarihsel
konjonktürde meydana gelen Batı düşünce geleneğinin, Batı dışı toplumları tanımlamaya
yönelik kaygılarının sistematik bütünlüğe ulaşmış bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda anlatılanlardan modernleşme teorilerinin çeşitli modellerinde gözlenen bir özelliği
daha belirginleşmektedir: Batı’daki tarihsel gelişmenin bir ürünü olan modernleşme, dünyanın
geri kalan ülkeleri açısından bir örnek teşkil edecektir. Örnek olmanın anlamlı kılınması için
ise ilk önce modern olanla olmayanın karşılaştırılması; modern olmayanın özelliklerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Böylece örneğe ne derecede yaklaşıldığı veya modernleşmenin
neresinde bulunulduğunu tespit etmek gibi pratik bir sonuç elde edilebilecektir. Bu süreçte
kullanılan karşılaştırmalı yöntem nedeniyle yukarıda söz konusu edilen tanımlama sorunu
konumuz açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. Çünkü bu yöntemle yapılan analizler,
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modeller ve yapılması gerekene ilişkin öneriler, kalkınma iktisadının genel çerçevesinin
oluşmasında önemli bir yere sahiptir.
Modernleşme kuramı perspektifinden yapılan analizlerde kullanılan karşılaştırmalı
yöntem, aynı zamanda sorunun ikilemler biçiminde kavramlaştırılarak ele alınmasını
beraberinde getirmektedir. Modernleşme kuramı çerçevesinde en temel ikilem
modern/geleneksel ikilemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Veblen’in teorisi, bu ikilemi kalkınma
düzeyinde eski ve yeninin birbirlerini reddetmeleri şeklinde açıklayan yaklaşımların
karakteristik bir örneğidir. Modern olan şeyin kaynağını bu noktaya ulaşmış toplumların, yani
endüstriyel ekonomilerini demokrasi ile birleştiren Batı Avrupa ve Kuzey Amerika
toplumlarının deneyimlerinin oluşturduğunu kabul ederek bu kuram çerçevesinde kullanılan
diğer ikilemler modern/geleneksel ikileminden hareketle geliştirilmiş, diğer bir deyişle ondan
türetilmişlerdir. Modern/geleneksel ikileminde gelişmiş Batı modern ideal tipi temsil ederken;
azgelişmiş Batı dışı toplumlar diğer uç olan geleneksel tipi temsil etmektedir.
Modern/geleneksel ikilemi çerçevesinde yapılan kavramlaştırmada gelişme ve/veya
modernleşme süreci azgelişmiş geleneksel olandan, gelişmiş modern olana doğru tarihsel bir
değişme olarak ortaya konmaktadır. Böyle bir yaklaşımı esas alan kuramlar, amaçların aynı
olduğunu ve tarihin akışı içinde araçların da benzeşeceğini vurgulamaktadır. Bu tür
yaklaşımların arkasında şüphesiz toplumların sanayileşmelerini tamamladıkları ölçüde
birbirlerine benzeyecekleri inancı yatmaktadır. Aynı şekilde ekonomik bakımdan geri ülkelerin
de başarılı bir şekilde sanayileşmeleri durumunda üretim ve tüketim açısından gelişmiş ülkelere
benzeyecekleri kabul edilmektedir. Clark Kerr’in “Yaklaşma Kuramı” bu yakınlaşmayı ele
almaktadır.
Yaklaşma Kuramı’na göre, geleneklerin kalıntıları silindikçe toplumlar ne kadar çok
sanayileşirlerse birbirlerine o kadar çok benzeyeceklerdir. Başka bir ifadeyle geleneksel
toplumlar, Batı Avrupa’nın yaşadığı tarihsel dönüşümü izleyerek değiştikleri taktirde gelişmiş
olan ülkelere benzeyecek ve modern/kalkınmış hale geleceklerdir. Bu bağlamda
modernleşme/kalkınma, geleneksel veya modern öncesi bir toplumun; gelişmiş, ekonomik
olarak refah içinde ve göreli olarak siyasal istikrarını sağlamış, belirli tipte bir teknoloji ile
tanımlanan Batı tipi bir toplumsal örgütlenme doğrultusunda bütünsel olarak dönüşmesi
şeklinde algılanmaktadır. Fakat bu dönüşüm aynı zamanda bir süreci gerektirmektedir. Bu
noktada modernleşme kuramının bir diğer temel özelliği olan doğrusal tarih anlayışı ortaya
çıkmaktadır. Doğrusal tarih anlayışı, ilerleme anlayışıyla temellenen ve tarihsel gelişme
sürecinin önceden belirlenmiş bir süreç olarak görüldüğü bir tarih yaklaşımıdır. Bu tarih
anlayışıyla kalkınma sorununa bakıldığında geleneksel ile modern arasında tarihsel olarak bir
zaman farkı tespit edilmektedir. Zamana bağlı böyle bir farkın tespiti gelenekselden moderne
doğru çizilen modernleşme/kalkınma sürecinin sonlu bir süreç olduğu ön kabulüne
dayanmaktadır. Buna göre modern toplumlar insanlık tarihi açısından bulunması gereken yere
ulaşmış bulunmaktadırlar.
Bu yaklaşımda azgelişmiş toplumları gelişmiş toplumlara yaklaştıran ve yaşanması
gereken süreci ifadelendiren, evrim ve ilerleme kavramlarıdır. Zira evrim ve ilerleme
kavramları doğrusal tarih anlayışını kuvvetlendirerek modern kuramların niteliğini belirleyen
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parametrelerdir. Bu nedenle modernleşmeyi, Batılı toplumların değişim sürecine girdiği 16.
yüzyıla kadar götürmek gerekir. Yirminci yüzyılın gelişmemiş toplumları ise gelişmiş Batı
toplumlarının 16. yüzyıldaki özelliklerini taşımaktadır. Evrim ve ilerleme mantığına göre bu
toplumların kalkınması/modernleşmesi için Batılı ülkelerin bu tarihten itibaren yaşamış
oldukları evreleri geçirmeleri gerekmektedir. Çünkü geleneksel toplumlar başlangıç noktasında
olup bu noktadan hareketle son noktaya ulaşacaklardır. Modernleşme ve ilerleme
kuramcılarının sundukları bu öneri, tarihi evrensel, tek çizgili, doğrusal ve amaca yönelik bir
olgu olarak değerlendirmelerinin zorunlu bir sonucudur. Bu durum, modernleşme teorilerinin,
tek tip bir moderni kabul ettiklerini ve dolayısıyla ulaşılacak noktanın farklı olamayacağını
ifade etmektedir.
Yukarıda modernleşmenin içeriğini belirleyen dört temel noktadan bahsetmiştik.
Bunlar; sanayileşme, halkın belli ölçüde devlet yönetimine iştirak etmesi, seküler/rasyonel
normların kültüre yayılması, toplum içerisinde seyyalitenin artması şeklinde sıralanmıştı.
Modernleşme teorileri açısından önemli olan husus bu dört öğenin birlikte gerçekleşmesi ve
bunların yol açacağı toplumsal farklılaşmadır. Bu anlamda modernleşme iktisadi kalkınmayla
da yakından bağlantılıdır. Zira modernleşmeden beklenen şey, geleneksel toplumun Batı
dünyasının gelir seviyesine ulaşması, istikrarlı ve katılımcı bir siyasal yapının oluşması,
toplumsal ilişkilerde rasyonel normların esas alınması ve toplum içerisinde seyyalitenin
artmasıdır.
Burada en belirleyici faktör ekonomik gelişmedir. Hatta, W. E. Moore ve J. N.
Smelser’de görüldüğü gibi, modernleşmenin sanayileşme üzerinden ekonomik kalkınmaya
bağlandığı görülmektedir. Smelser’e göre; Modernleşme ayrı, fakat birbirleriyle ilişkili
teknoloji, tarım, sanayi ve çevre olmak üzere dört alandaki değişme süreçlerinin birlikte
işlemesiyle oluşur. Bu süreçler ise toplumsal yapıyı derinden etkiler ve farklılaşmaya yol açar.
Farklılaşmalar başlıca siyasal, eğitim, dinsel, aile alanlarında belirginleşir. Bu anlamda
modernleşme, iktisadi kalkınmayı kapsar; ancak daha ötesine gider. Modernleşme kuramı
çerçevesinde kalkınma sorununun geniş bir perspektiften ele alındığı yukarıdaki
açıklamalardan anlaşılmaktadır. Çünkü, modernleşme sürecinde ekonomik faktörlerin önemine
ilişkin vurgu yapılmakla birlikte ekonomi dışı faktörler ağırlık kazanmaktadır. Bu anlamda
kuram, kalkınma sorununa büyüme teorileri çerçevesinde yaklaşan formel iktisat disiplininden
daha geniş bir perspektifle yaklaşmaktadır. Kuramı niteleyen temel özelliklere bağlı olarak
ekonomik kalkınma, belirli davranış biçimlerinin, değerlerin, toplumsal ilişki biçimi ve
kuramsal yapının, modernliğin gereklerine göre yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilecektir.
Fakat aynı zamanda kalkınma kavramı, içeriğindeki değişmeyle birlikte modernleşme
kavramı karşısında belirsizleşmekte ve çoğu kez modernleşme ve kalkınma kavramları aynı
toplumsal dönüşüm ya da değişim sürecini açıklamak üzere birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır. Konunun başında belirtildiği gibi, bu durum her iki kavramın ortak referans
noktalarına sahip bulunmasından kaynaklanmaktadır. Her iki kavramı birbirine yaklaştıran
faktör ise sanayileşmedir. Bendix’in yaptığı tanıma göre sanayileşme, “devamlı bir şekilde
sürdürülen tatbiki ilmi araştırmalara ve enerji kaynaklarına oturtulmuş bir teknolojinin neden
olduğu iktisadi değişmelerdir.” Sanayileşmenin neden olduğu değişmeler, modernleşme ve
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kalkınma kavramlarının neredeyse eşanlamlı kullanımına neden olan üç ortak referans
noktasını birbiriyle ilişkilendirmektedir.
Sanayileşme, modernleşme ve kalkınma kavramlarının ve bu kavramlarla ifade edilen
süreç ve amaçların ortak paydası olarak anlamlandırılmaktadır. Bu manada, sanayileşme
sürecinin doğrudan ve dolaylı etkileri, modernleşme ve kalkınma kavramlarının kapsamında
yer almakta ve her iki kavramın içeriklerini birbirine yaklaştırmaktadır.
Sanayileşmenin, modernleşme ve kalkınmayı birbirine yaklaştıran etkisini ve yarattığı
sonuçları, Moore tarafından yapılan ve Appelbaum tarafından özetlenen bileşimde çok açık
olarak görmek mümkündür.
I. Sanayileşme: Koşullar
A) Değerler: Ekonomik Değişim için değerlerin geniş ölçüde değişmesi en temel
koşuldur. Ekonomik büyümenin değeri a) yüksek bireysel hareketlilik, b) rol ayırımında
doğumun değil, başarının belirleyiciliğini ve ulusal bütünleşmeyi içererek değişmelidir.
B) Kurumlar
1) Ekonomik
a. Mülkiyet; devredilebilir olmalı (üretim öğelerinin hareketliliğini sağlar)
b. Emek; coğrafi ve toplumsal hareketliliği sağlar
c. Değişim; genelleştirilmiş pazarlar aracılığıyla
2) Siyasal istikrar
a. Güvenilir ve adil hukuk düzeni
b. Basit sivil düzen
3) Ussallık
Sorun çözücü yaklaşım ve bilinçli değişime inanmak (girişimci)
C) Örgütlenme
1) Uzmanlaşmış, bürokratik bir hiyerarşi
2) Devletin gerekli mali örgütlenmesi
D) Güdülendirme
1) Başarı yönelimi
2) Yaratıcı kişilik
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II. Sanayileşme: Bağlaşıkları ve Sonuçları
Ekonomik Yapıda:
1) Geçimlik tarım sektörünü ulusal ekonominin ticarileşmiş Pazar sistemi ile
bütünleştirmek, tarımdaki nüfus oranını azaltmak.
2) İşgücündeki en düşük ve ortalama başarı düzeylerini uzun dönemde yükseltmek.
3) Emeğin yüksek düzeyde hareketliliği.
4) Mesleklerin yatay dağılması.
5) Karların yeniden yaratılması.
6) Tüketim maddeleri pazarının evrensel genişlemesi ve ticarileşmesi.
7) Üretilen maddelerin gittikçe genişleyen çeşitliliği, hizmetlerin tüketim harcamaları
içinde yüksek bir orana ulaşması.
8) Ekonomik yapıda artan uzmanlaşma ve iç bağımlılık.
Moore tarafından genel çerçevesi çizilen bu bileşimin öğeleri, kalkınma iktisadı ve
modernleşme kuramları kapsamında yer alan teori ya da modellerde açık veya örtülü ön
kabuller olarak yer almaktadır.
Sonuç olarak denilebilir ki, modernleşmenin ve kalkınmanın geleneksel olandan
modern olana geçişi ifade ettiği düşünülürse ve bu geçiş sonucunda gelenekselin moderne
benzeyeceği kastediliyorsa, bunu gerçekleştirecek en önemli unsurun sanayileşme olduğu
düşünülebilir. Zira sanayileşmenin iç dinamikleri ve kuvvetlerine dair edinilen aşağıdaki
bulgular modernleşmenin ve kalkınmanın iç dinamiklerini de oluşturmaktadır: Artan ve
genişleyen çalışma vasıfları, artan mesleki ve coğrafi hareketlilik, sanayiye bağlı yüksek
seviyede eğitim, hiyerarşik yapılı bir işgücü, tarımın hayat ve geçinme şekli olarak önemini
kaybetmesi ve şehirleşme, çoğulcu bir toplumda gerçekleştirilen ideolojik mutabakat, sanayi
toplumunun ileri teknoloji temeline oturmuş olması. Böylece sanayileşme kavramı ve bu
kavramın eşanlamlarıyla türevleri, sanayi öncesi veya geleneksel ya da kalkınmamış bir
toplumun, sanayileşmiş veya modern ya da kalkınmış bir toplum haline gelirken geçirdiği
değişme sürecini ifade ve tasvir etmektedir. Buradaki değişme fikri, bu süreçte birçok faktörün
rol oynadığını ve bu faktörlerden bir veya birkaçındaki değişmenin bağımlı değişkenlerde de
değişmeye yol açacağını vurgulamaktadır.
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1.6. Kalkınma İktisadının Tarihsel Gelişimi
Kalkınma konusuna ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmış
ve Kalkınma İktisadı, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır.
Toplumların üretim kapasitelerinin geliştirilerek hem niteliksel açıdan daha üst seviyelere
çıkarılması, hem de toplumsal hayatta niceliksel bakımdan bir takım iyileştirme/dönüşümlerin
gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilerek gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
ve ekonomik süreçleri şekillendiren prensip–kaidelerin yeniden belirlenmesi, kalkınma
iktisadının temel ilgi alanlarını teşkil etmiştir. Niteliksel dönüşümlerin yanı sıra, niceliksel
değişiklik esaslarının da teorileştirilmesine yönelik arayışların ön plana çıkması, bazı çevrelerce
bir paradoks olarak nitelendirilmiştir. Bu paradoks, pozitivist ve normatif perspektiflerin aynı
potada eritilmesine yönelik çözümsüz bir girişimin ürünü olarak değerlendirilmiş ve dolayısıyla
da kalkınma iktisadının açmazı olarak addedilmiştir.
Kalkınma iktisadının yıldızı, II. Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte başta akademik,
entelektüel ve politik çevreler olmak üzere iktisat ile ilgilenen tüm kesimler nezdinde
parlamıştır. Bununla birlikte kalkınma iktisadı, XIX. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren liberal
ekolün türevlerinin iktisat öğretisinde yeniden tahta yükselmesiyle birlikte yavaş yavaş gözden
düşmüştür. Bu kanaatin, konuyla bağlantılı hemen hemen herkesin üzerinde konsensüs
sağladığı bir husus olduğu gözlemlenmektedir. Her ne kadar genellikle “gözden düşme” olarak
nitelendirilen bu sürece; – liberal öğretinin tarihçesinde de gözlemlenebileceği üzere –
konjonktürel gelişmeler ve bilinmeyen/ tahmin edilemeyen yeni durumların yol açtığı bir
dönüşüm/ evrim, adaptasyon, restorasyon hareketi ya da karşı refleks olduğu perspektifinden
de yaklaşılması mümkündür.
Gerçekten de, günümüz itibarıyla sosyal bir bilim dalı kabul edilen iktisada, gelişim
süreci içerisinde pozitif bilimlere özgü birtakım özelliklerin kazandırılmak/ metotların
uygulanmak istendiği görülmüştür. Bu çerçevede, iktisatta matematiksel yöntemler ve
ekonometrik modeller giderek artan bir oranda kullanılmıştır. Söz konusu eğilime paralel olarak
da; “iktisadın gerçek yaşam ile arasındaki bağın koparıldığı ve toplumsal yaşamın
gerçeklerinden soyutlandığı”, yönünde eleştiriler ortaya atılmıştır. Bu eleştiriler, özellikle de
ekonomik bunalım dönemlerinde; “iktisadın birtakım formüllerin içine hapsedilerek gündelik
yaşamdaki değişiklikleri izleme, yorumlama ve önerilerde bulunma vizyonlarını kaybetmeleri
nedeniyle, krizlerin önceden tahmini noktasında yetersiz kaldığı” yönüne kanalize edilerek çok
daha yüksek perdeden dile getirilmiştir.
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1.7. İktisadi Kalkınmayı Belirleyen Unsurlar
Nüfus artışı, doğal kaynaklar, sermaye birikimi ve teknoloji ekonomik kalkınma
açısından önem taşır. Bunları sırayla inceleyelim; -Nüfus artışı: Üretimin temel amacı insan ve
onun refahıdır. Aynı zamanda üretimin bir numaralı unsurudur. Nüfus artışı, hem çalışan insan
sayısının artması, hem de çalışan insanların niteliklerinin iyileşmesi bakımından önemlidir. Öte
yandan dünyada, özellikle azgelişmiş ülkelerde nüfus hızla artmaktadır. Buna karşılık
azgelişmiş ülkelerde nüfusun çalışabilecek durumda olan büyük bir kısmından yararlanma
olanağı yoktur. Bu ekonomik, sosyal, teknolojik, moral, psikolojik ve başka pek çok sebeplerin
doğurduğu bir sonuçtur. Oysa çalışan insan sayısıyla refah seviyesi arasında doğru orantı vardır.
Hızlı nüfus artışı karşısında artan üretim ancak yeni doğanları besleyebileceğinden ortalama
gelir düzeyi ya aynı kalmakta ya da yavaş yükselmektedir. Nüfus artışı üstelik ekonominin
kaynaklarının kullanılmasına da tesir etmektedir. Beşeri faktörü geliştirmek zorunluluğu, artan
nüfus karşısında hastahane, okul, diğer alt yapı yatırımlarını arttırmayı gerekli kılmaktadır.
Özellikle nüfus artışı ile öğretim ve eğitim faaliyetleri paralel ilerlemek zorunda bulunmaktadır.
Hızlı nüfus artışı bir yandan işsizliği çoğaltıp, öte yandan gizli işsizliğe yol açtığından genellikle
ana üretim faaliyetlerinde emeğin israfına yol açmaktadır. Çünkü emek biriktirilmesi mümkün
olmayan bir üretim faktörüdür. Doğal kaynaklar: Doğal kaynaklar denilince kullanılabilen
toprakları, ormanları, ülkenin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginliklerini anlamak gerekir.
Doğal kaynaklar üretim artışını sağlayan, ekonomik kalkınmayı hızlandıran
faktörlerden biridir. Yapılan incelemeler dünyada doğal kaynakların dağılımı yönünden
ülkelerarası bir eşitliğin olmadığını ortaya koymuştur. Bazı düşüncelere göre doğal kaynakların
bu adaletsiz dağılımı gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin doğmasında etkili bir faktör olmuştur.
Çünkü, birçok az gelişmiş ülkede doğal kaynaklar kıt ve yetersizdir. Öyleyse doğal kaynakların
titizce değerlendirilmeleri ve ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi olumlu yönde etkilemeleri
için alınacak önlemler hayati önem taşırlar. Bunun için etkili ve yüksek verimli tarımsal
işletmecilik akla gelen ilk amaç oluyor. Bir ülkenin sahip olduğu toprakların verimli işletilmesi
bir yandan çoğu defa toprak reformunu öte yandan tarım reformunu gerekli kılmaktadır.
Ayrıca yalnız toprakların değil, toprak altı ve toprak üstü kaynakların israf edilmeden
işletilmeleri önem taşımaktadır. Burada sermayeye, vasıflı emeğe ve teknolojiye ihtiyaç vardır.
Az gelişmiş ülkelerde bu faktörlerin eksiklikleri ekonomik kalkınmayı frenlemektedir.
-Sermaye birikimi: Üretimi gerçekleştiren büyüme ve kalkınmayı sağlayan faktörlerden
biri de sermayedir. Sermayenin kaynağı da tasarruftur. Eğer bir ülkede tasarruf meyli yüksekse
sermaye birikimi hızlanır, tasarruf eğilimi düşükse sermaye birikimi yavaşlar. Az gelişmiş
ülkelerde atıl duran emek ve doğal kaynakların üretime katılması büyük ölçüde sermaye
birikimine bağlıdır. Az gelişmiş ülkelerde milli gelirin küçük bir oranı tasarrufa dönüşmektedir.
Bunun da nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
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a) Yoksulluk, b) Sade bir hayat ve gelişmeye önem veren burjuva ahlakının yerleşmemiş
olması, c) Kıymetli eşya ve atıl stok biriktirmek veya gayri menkuller edinmek yahut hariçteki
para piyasasına transfer suretiyle tasarrufların verimsiz bir şekilde kullanılması, d) Gelişmiş
ülkelerin tüketim normlarının taklit edilmesi. Sonuç olarak düşük tasarruf düşük yatırım
demektir. Düşük yatırım da düşük kalkınma hızı demektir. Düşük kalkınma hızı ya da milli
gelir düşük seviyede tasarruf yaratır. Bu da yoksulluk kısır döngüsünden başka bir şey değildir.
-Teknoloji: Teknoloji, üretim faktörleri bileşiminde verimliliği arttıran ana öğedir.
Ülkenin sahip olduğu sermaye stoku ne kadar büyükse, bunlar ne kadar iyi yani teknik
bakımdan ne kadar yeni iseler, ülkenin üretim gücü o kadar fazladır. Diğer yandan ilk bakışta
ucuza mal olacağı sanılan teknolojinin gelişmiş bir ülkeden az gelişmiş bir ülkeye transferi
sermaye, yatırım, dinamik müteşebbis, vasıflı emek ve adaptasyon gerektirmektedir. Oysa ki
az gelişmiş ülkeler açısından bakıldığından özellikleri itibariyle teknoloji kullanımını da etkili
düzeyde gerçekleştiremediklerini söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde ise kalkınma ile bilim,
teknik, sermaye ve sanayi paralel gelişmiştir. Oldukça dinamik, sürekli bir devinim ve
yenilenme arayışı içerisinde bulunan bir karakteri haiz olan kalkınma kavramı hakkında, her
ülke/topluluğun kendine has tarihi, tabi, coğrafi, siyasi, iktisadi, sosyal, beşeri, kültürel ve
teknolojik karakteristikleri/altyapıları bulunması nedeniyle genelleme ve soyutlaştırma
yapılması oldukça zahmetli süreçleri içermektedir. Tarihsel süreç içerisindeki kullanımları
arasında göze çarpan farklılıkların ortaya çıkardığı muğlaklığı bir türlü netleştiremeyen
kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik
içerikler kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür.
Kavram, bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme,
büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla iç içe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal
olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir.
Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen
de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır. Modernleşme paradigması, kalkınma konsepti için
kritik önemi haiz bir olgudur.
1950’lerde ortaya çıkan kalkınma iktisadının ana akım modelleri, azgelişmişliğin
birincil nedeni olarak gördüğü “geleneksellik” etiketi ve modernleşmeye olan ihtiyaç üzerinde
yükselmiştir. Sömürgecilik sonrası beşeri konular; aydınlanma ve Avrupa ile Kuzey
Amerika’nın “kalkışı öncesinde (pre–‘take–off’)”, toplumun genel durumuna karşılık gelen
“geleneksel” kaynak tahsisi kurumları tarafından dikte edilen ananeler ve alışkanlıkların
şuursuzca izlenmesi psikolojik vaziyeti içerisinde olmak şeklinde tasavvur edilmiştir. Bu
durumdan “modernleşme” politikaları vasıtasıyla kurtulunabilecektir. Modernizasyon,
insanların kendilerini gönüllü olarak piyasa güçlerinin kurumlarına ve kalkınmacı devlete tabi
tutmaları için “geleneksel” kurumların ve dolayısıyla da zihniyetlerin değiştirilmesini
içermektedir.
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Giriş
Ekonomik kalkınma kavramı hakkında yapılan tanımlamalar gerek dönemsel açıdan,
gerekse de muhteviyat bakımından farklılıklar arz etmektedir. Kalkınma kavramı, toplumların
gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerikler kazanmıştır. Hatta aynı
dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür. Kavram, bazen de kendine yakın
anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi
kavramlarla içiçe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal olarak anlam kaymasına
uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir. Teorilerde olduğu gibi günlük
konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen de modernleşmenin yerine
kullanılmaktadır. Bnunla birlikte kalkınma konusuna ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine
yeni bir dal kazandırmış ve Kalkınma İktisadı, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat
kuramında yerini almıştır. Toplumların üretim kapasitelerinin geliştirilerek hem niteliksel
açıdan daha üst seviyelere çıkarılması, hem de toplumsal hayatta niceliksel bakımdan bir takım
iyileştirme/dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilerek gelişmişlik
farklılıklarının azaltılması ve ekonomik süreçleri şekillendiren prensip–kaidelerin yeniden
belirlenmesi, kalkınma iktisadının temel ilgi alanlarını teşkil etmiştir.
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2.1.Kalkınma Kavramının Tarihsel Gelişimi
Kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde
değişik içerikler kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür.
Kavram, bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme,
büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla içiçe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal
olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir.
Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen
de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır. Modernleşme, çağdaşlaşma, sanayileşme ve
benzeri toplumsal değişimi ifade eden kavramlarda olduğu gibi, kalkınma kavramının tanımı
da toplumların değişim veya gelişim çizgilerinin açık, anlaşılır ve tek düze olmamasından
dolayı herkes tarafından kabul edilebilir bir özellikte değildir. Kalkınma iktisadı çerçevesinde
ekonomik kalkınma, modernleşme, sanayileşme, büyüme ve yapısal değişmeye atfedilen
anlamlar çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Özellikle ekonomik kalkınma ile ekonomik
büyüme birbirlerinin yerine geçecek şekilde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yapısal
değişme ise, ekonomik kalkınma ve büyümeyi tanımlamak veya aralarındaki farkı vurgulamak
üzere ara bir kategori olarak ortaya çıkmaktadır. Yapısal değişme aynı zamanda ekonomik
kalkınmaya atfen de kullanılmaktadır. Benzer bir durum modernleşme ve kalkınma arasında da
söz konusu olmaktadır. Her iki kavram bazen birbirlerinin yerine kullanılmakta, bazen
modernleşme kavramı içerisinde kalkınma kavramı değerlendirilmekte ve bazen de kalkınma
kavramı, modernleşme ve sanayileşme kavramının her ikisini içerecek şekilde kullanılmaktadır.
Bazen de sanayileşme kavramı, kalkınma ile modernleşme arasında bir bağ kurulmak
istendiğinde ara bir kavram olarak kullanılmaktadır. Sanayileşme bazen de geri kalmış bir
toplumdan gelişmiş bir topluma geçişte, kalkınmanın ve dolayısıyla modernleşmenin olmazsa
olmazı olarak kabul edilmektedir.

2.2. Modernleşme-Sanayileşme-Kalkınma İlişkisİ
Kalkınmayla ilişkilendirilen diğer iki kavram modernleşme ve sanayileşmedir.
Büyüme-kalkınma kavramlarında olduğu gibi, kalkınma ve modernleşme kavramları da bazı
yönleriyle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bazen de sanayileşme kavramı vasıtasıyla iki
kavram birbirlerine eklemlenmektedir. Bunun hem teoriden hem de uygulamadan kaynaklanan
nedenleri bulunmaktadır. Bir anlamda söz konusu kavramların ortak referans noktalarına sahip
olmaları kavramlar arasındaki farklılıkları karmaşıklaştırmaktadır.
Her iki kavramın da bir toplumun içinde bulunduğu duruma atıfta bulunması, ortak
referans noktalarından ilkini oluşturmaktadır. Modernleşme kuramı çerçevesinde toplumlar,
geleneksel toplum, geçiş toplumu ve modern toplum; gelişme iktisadı çerçevesinde toplumlar,
azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş toplum olarak sınıflandırılmaktadır. İkinci referans
noktası, her iki kavram çerçevesinde tanımlanmış amaçlara ulaşmak için belirli tipte bir
davranış ve eylem biçimine sahip olunmasının gerekliliğidir. Üçüncü ortak referans ise, her iki
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kuramın da gelenekselden moderne veya geri kalmışlıktan gelişmişliğe doğru bir hareket
sürecine işaret etmeleridir.
Fakat bu ilişkilendirme ve birbirlerinin yerine kullanımların doğruluğunu tahlil
edebilmek için her bir kavramın içerikleri ayrı ayrı belirlenmelidir. Etimolojik anlamda
“modern”, “modernleşme”, “modernlik” deyimleri Latince bir sözcük olan “modernus”tan
gelmektedir. Kavramın kökeni ise modus sözcüğüdür. Latince’de modus tarz, biçim anlamında
kullanılmaktadır. Bu durumda modern sözcüğü, şimdiki zamanla ilişkili, son zamanlarda olan
anlamına gelecektir. Dolayısıyla “modern, ilk olarak eskiye ait olmayan, yeniye ait olan
anlamında kullanılabilir... Sözcüğün etimolojisi, teorik anlamını tamamen vermiyorsa da
önemli boyutuna değiniyor: Eski ile yeni, ya da önce olan ile sonra olan arasındaki ilişki.”
Modernleşme teorilerinin tam merkezinde de yukarıdaki anlamın, yani eskiden yeniye gidiş
sürecinin açıklanma kaygısı ve isteği yatmaktadır.
Modernleşmenin anlaşılabilmesi modern olanın bilinmesine bağlıdır. Bunun için
zaman-mekan ve içerik açısından kalkış noktasına gereksinim vardır. Modernleşmenin
mekansal kalkış noktasının Batı Avrupa olduğu konusunda ortak kabul bulunmaktadır.
Zamansal kalkış noktası ise onsekizinci yüzyıldır. Bunu Aydınlanma Dönemi veya Sanayi
Devrimiyle de başlatmak mümkündür. Zamansal kalkış noktası olarak onsekizinci yüzyılın
ikinci yarısının alınmasının bir takım nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin belki de en
önemlisini mekansal kalkış noktasını oluşturan Batı Avrupa’nın kendini tanımlama sorunu
oluşturmaktadır. Michel Foucault’un deyimiyle; İnsan bilimlerinin/modernliğin kriterlerinin
her birinin ortaya çıkışının bir sorun, bir talep, teorik veya teknik cinsten bir engel vesilesiyle
olduğundan kuşku yoktur; psikolojinin XIX. yüzyılda bilim olarak yavaş yavaş kurulabilmesi
için hiç kuşkusuz endüstri toplumunun bireylere dayattığı yeni ölçüler gerekmiştir. Sosyolojik
tipten bir düşüncenin ortaya çıkabilmesi için hiç kuşkusuz Devrim’den beri toplumsal dengeler
üzerinde ve bizzat burjuvaziyi ihdas etmiş olanın üzerinde ağırlık yapan tehditlerin ortaya
çıkması gerekmiştir. İktisat biliminin ortaya çıkması için ise insanın, ihtiyaçları ve arzuları olan,
bunların tatmin çarelerini arayan, öyleyse çıkarları bulunan, kar hedefleyen, başka insanlarla
zıtlaşan bir varlık olarak ortaya çıkması gerekmiştir. Michel Foucault’un modernliği bu şekilde,
batı dünyasının ilerici iktisadi, siyasal, toplumsal ve kültürel rasyonelleşmesi ve farklılaşması
olarak tanımlaması, geçmişin bilinmedik semantik alanını yapılaştıran yeni bir mantık, yeni bir
dünya görüşünün mantığıdır. Modern olmak, artık düne ait olmayan ve başka yöntemlerle ele
alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir. Dünya artık eski tarzda okunamamaktadır;
insan dünyayı ve kendisini bu yeni mantık içinde düşünmeye başlamıştır. Foucault’un da
belirttiği gibi ancak yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir kültür ve yeni bir ekonomi anlayışı
gelinen bu durumu tarif edebilirdi. Yukarıdaki insan, toplum, iktisat ve siyaset tanımlamaları,
Batı toplumlarının geldikleri noktada nesnel bir bilim, evrensel bir ahlak ve yasa, yeni bir
siyasal düzen ve yeni bir iktisadi düşünce yapısı ile yeni bir toplum geliştirme amacı güden
anlayış içerisinde kendilerini tarif etmeye duydukları ihtiyaçtan kaynaklanmıştı. Modern olan
bu şekilde anlam kazanınca, modern olmayan veya modern olmak isteyen toplumların
yaşamaları gereken süreci izah edecek bir kavram gerekmiş ve bu kavram da modernleşme
olarak ortaya konulmuştur. Modernleşme konusunda literatürde ortak bir yaklaşım
bulunmamakla birlikte kavramın, en geniş anlamıyla değişme olgusuna ilişkin ve genellikle de
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kalkınma olgusuyla ilgili olarak ele alındığı görülmektedir. Az veya çok her sistem değişmek
durumundadır. Ancak bu sürece sonra giren ülkelerde modernleşme değişmenin değişmesi yani
hızlanması olup, sosyal ve kültürel yapının bütününü etkileyen teknolojik, ekonomik ve
çevresel değişimleri ifade etmektedir. Modernleşmenin (değişimin) yönünü tayin etmede ise
modernitenin karakteristikleri belirleyici olmaktadır. Modernitenin karakteristikleri aynı
zamanda içerik açısından kalkış noktasını bize göstermektedir. Daniel Lerner, modernitenin
karakteristikleriyle ilgili olarak şu hususları belirtmektedir: Ekonomide kendi kendini besleyen
bir büyüme derecesini sağlayacak sanayinin kurulması, halkın belli ölçüde devlet yönetimine
iştirak etmesi, seküler/rasyonel normların kültüre yayılması, toplum içerisinde seyyalitenin
artması.
Görüldüğü gibi Lerner da ortaya koyduğu modernitenin karakteristikleriyle hem
mekansal ve zamansal ve hem de içerik açısından kalkış noktası olarak Batı Avrupa’yı öne
çıkarmaktadır. Söz konusu durum modernleşme teorileri için genel bir yargıyı yansıtmaktadır.
Dolayısıyla modernleşme kuramlarının hemen hemen tamamı, referans aldıkları bu
karakteristiklerden (söz konusu karakteristikler bazı kuramcılar tarafından ikiye indirgenerek,
sanayileşme ve demokratikleşme olarak da ele alınmaktadır) yola çıkarak farklı bir tarihsel
konjonktürde meydana gelen Batı düşünce geleneğinin, Batı dışı toplumları tanımlamaya
yönelik kaygılarının sistematik bütünlüğe ulaşmış bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda anlatılanlardan modernleşme teorilerinin çeşitli modellerinde gözlenen bir özelliği
daha belirginleşmektedir: Batı’daki tarihsel gelişmenin bir ürünü olan modernleşme, dünyanın
geri kalan ülkeleri açısından bir örnek teşkil edecektir. Örnek olmanın anlamlı kılınması için
ise ilk önce modern olanla olmayanın karşılaştırılması; modern olmayanın özelliklerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Böylece örneğe ne derecede yaklaşıldığı veya modernleşmenin
neresinde bulunulduğunu tespit etmek gibi pratik bir sonuç elde edilebilecektir. Bu süreçte
kullanılan karşılaştırmalı yöntem nedeniyle yukarıda söz konusu edilen tanımlama sorunu
konumuz açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. Çünkü bu yöntemle yapılan analizler,
modeller ve yapılması gerekene ilişkin öneriler, kalkınma iktisadının genel çerçevesinin
oluşmasında önemli bir yere sahiptir.
Modernleşme kuramı perspektifinden yapılan analizlerde kullanılan karşılaştırmalı
yöntem, aynı zamanda sorunun ikilemler biçiminde kavramlaştırılarak ele alınmasını
beraberinde getirmektedir. Modernleşme kuramı çerçevesinde en temel ikilem
modern/geleneksel ikilemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Veblen’in teorisi, bu ikilemi kalkınma
düzeyinde eski ve yeninin birbirlerini reddetmeleri şeklinde açıklayan yaklaşımların
karakteristik bir örneğidir. Modern olan şeyin kaynağını bu noktaya ulaşmış toplumların, yani
endüstriyel ekonomilerini demokrasi ile birleştiren Batı Avrupa ve Kuzey Amerika
toplumlarının deneyimlerinin oluşturduğunu kabul ederek bu kuram çerçevesinde kullanılan
diğer ikilemler modern/geleneksel ikileminden hareketle geliştirilmiş, diğer bir deyişle ondan
türetilmişlerdir. Modern/geleneksel ikileminde gelişmiş Batı modern ideal tipi temsil ederken;
azgelişmiş Batı dışı toplumlar diğer uç olan geleneksel tipi temsil etmektedir.
Modern/geleneksel ikilemi çerçevesinde yapılan kavramlaştırmada gelişme ve/veya
modernleşme süreci azgelişmiş geleneksel olandan, gelişmiş modern olana doğru tarihsel bir
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değişme olarak ortaya konmaktadır. Böyle bir yaklaşımı esas alan kuramlar, amaçların aynı
olduğunu ve tarihin akışı içinde araçların da benzeşeceğini vurgulamaktadır. Bu tür
yaklaşımların arkasında şüphesiz toplumların sanayileşmelerini tamamladıkları ölçüde
birbirlerine benzeyecekleri inancı yatmaktadır. Aynı şekilde ekonomik bakımdan geri ülkelerin
de başarılı bir şekilde sanayileşmeleri durumunda üretim ve tüketim açısından gelişmiş ülkelere
benzeyecekleri kabul edilmektedir. Clark Kerr’in “Yaklaşma Kuramı” bu yakınlaşmayı ele
almaktadır.
Yaklaşma Kuramı’na göre, geleneklerin kalıntıları silindikçe toplumlar ne kadar çok
sanayileşirlerse birbirlerine o kadar çok benzeyeceklerdir. Başka bir ifadeyle geleneksel
toplumlar, Batı Avrupa’nın yaşadığı tarihsel dönüşümü izleyerek değiştikleri taktirde gelişmiş
olan ülkelere benzeyecek ve modern/kalkınmış hale geleceklerdir. Bu bağlamda
modernleşme/kalkınma, geleneksel veya modern öncesi bir toplumun; gelişmiş, ekonomik
olarak refah içinde ve göreli olarak siyasal istikrarını sağlamış, belirli tipte bir teknoloji ile
tanımlanan Batı tipi bir toplumsal örgütlenme doğrultusunda bütünsel olarak dönüşmesi
şeklinde algılanmaktadır. Fakat bu dönüşüm aynı zamanda bir süreci gerektirmektedir. Bu
noktada modernleşme kuramının bir diğer temel özelliği olan doğrusal tarih anlayışı ortaya
çıkmaktadır. Doğrusal tarih anlayışı, ilerleme anlayışıyla temellenen ve tarihsel gelişme
sürecinin önceden belirlenmiş bir süreç olarak görüldüğü bir tarih yaklaşımıdır. Bu tarih
anlayışıyla kalkınma sorununa bakıldığında geleneksel ile modern arasında tarihsel olarak bir
zaman farkı tespit edilmektedir. Zamana bağlı böyle bir farkın tespiti gelenekselden moderne
doğru çizilen modernleşme/kalkınma sürecinin sonlu bir süreç olduğu ön kabulüne
dayanmaktadır. Buna göre modern toplumlar insanlık tarihi açısından bulunması gereken yere
ulaşmış bulunmaktadırlar.
Bu yaklaşımda azgelişmiş toplumları gelişmiş toplumlara yaklaştıran ve yaşanması
gereken süreci ifadelendiren, evrim ve ilerleme kavramlarıdır. Zira evrim ve ilerleme
kavramları doğrusal tarih anlayışını kuvvetlendirerek modern kuramların niteliğini belirleyen
parametrelerdir. Bu nedenle modernleşmeyi, Batılı toplumların değişim sürecine girdiği 16.
yüzyıla kadar götürmek gerekir. Yirminci yüzyılın gelişmemiş toplumları ise gelişmiş Batı
toplumlarının 16. yüzyıldaki özelliklerini taşımaktadır. Evrim ve ilerleme mantığına göre bu
toplumların kalkınması/modernleşmesi için Batılı ülkelerin bu tarihten itibaren yaşamış
oldukları evreleri geçirmeleri gerekmektedir. Çünkü geleneksel toplumlar başlangıç noktasında
olup bu noktadan hareketle son noktaya ulaşacaklardır. Modernleşme ve ilerleme
kuramcılarının sundukları bu öneri, tarihi evrensel, tek çizgili, doğrusal ve amaca yönelik bir
olgu olarak değerlendirmelerinin zorunlu bir sonucudur. Bu durum, modernleşme teorilerinin,
tek tip bir moderni kabul ettiklerini ve dolayısıyla ulaşılacak noktanın farklı olamayacağını
ifade etmektedir.
Yukarıda modernleşmenin içeriğini belirleyen dört temel noktadan bahsetmiştik.
Bunlar; sanayileşme, halkın belli ölçüde devlet yönetimine iştirak etmesi, seküler/rasyonel
normların kültüre yayılması, toplum içerisinde seyyalitenin artması şeklinde sıralanmıştı.
Modernleşme teorileri açısından önemli olan husus bu dört öğenin birlikte gerçekleşmesi ve
bunların yol açacağı toplumsal farklılaşmadır. Bu anlamda modernleşme iktisadi kalkınmayla
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da yakından bağlantılıdır. Zira modernleşmeden beklenen şey, geleneksel toplumun Batı
dünyasının gelir seviyesine ulaşması, istikrarlı ve katılımcı bir siyasal yapının oluşması,
toplumsal ilişkilerde rasyonel normların esas alınması ve toplum içerisinde seyyalitenin
artmasıdır.
Burada en belirleyici faktör ekonomik gelişmedir. Hatta, W. E. Moore ve J. N.
Smelser’de görüldüğü gibi, modernleşmenin sanayileşme üzerinden ekonomik kalkınmaya
bağlandığı görülmektedir. Smelser’e göre; Modernleşme ayrı, fakat birbirleriyle ilişkili
teknoloji, tarım, sanayi ve çevre olmak üzere dört alandaki değişme süreçlerinin birlikte
işlemesiyle oluşur. Bu
süreçler ise toplumsal yapıyı derinden etkiler ve farklılaşmaya yol açar. Farklılaşmalar
başlıca siyasal, eğitim, dinsel, aile alanlarında belirginleşir. Bu anlamda modernleşme, iktisadi
kalkınmayı kapsar; ancak daha ötesine gider. Modernleşme kuramı çerçevesinde kalkınma
sorununun geniş bir perspektiften ele alındığı yukarıdaki açıklamalardan anlaşılmaktadır.
Çünkü, modernleşme sürecinde ekonomik faktörlerin önemine ilişkin vurgu yapılmakla birlikte
ekonomi dışı faktörler ağırlık kazanmaktadır. Bu anlamda kuram, kalkınma sorununa büyüme
teorileri çerçevesinde yaklaşan formel iktisat disiplininden daha geniş bir perspektifle
yaklaşmaktadır. Kuramı niteleyen temel özelliklere bağlı olarak ekonomik kalkınma, belirli
davranış biçimlerinin, değerlerin, toplumsal ilişki biçimi ve kuramsal yapının, modernliğin
gereklerine göre yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilecektir.
Fakat aynı zamanda kalkınma kavramı, içeriğindeki değişmeyle birlikte modernleşme
kavramı karşısında belirsizleşmekte ve çoğu kez modernleşme ve kalkınma kavramları aynı
toplumsal dönüşüm ya da değişim sürecini açıklamak üzere birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır. Konunun başında belirtildiği gibi, bu durum her iki kavramın ortak referans
noktalarına sahip bulunmasından kaynaklanmaktadır. Her iki kavramı birbirine yaklaştıran
faktör ise sanayileşmedir. Bendix’in yaptığı tanıma göre sanayileşme, “devamlı bir şekilde
sürdürülen tatbiki ilmi araştırmalara ve enerji kaynaklarına oturtulmuş bir teknolojinin neden
olduğu iktisadi değişmelerdir.” Sanayileşmenin neden olduğu değişmeler, modernleşme ve
kalkınma kavramlarının neredeyse eşanlamlı kullanımına neden olan üç ortak referans
noktasını birbiriyle ilişkilendirmektedir.
Sanayileşme, modernleşme ve kalkınma kavramlarının ve bu kavramlarla ifade edilen
süreç ve amaçların ortak paydası olarak anlamlandırılmaktadır. Bu manada, sanayileşme
sürecinin doğrudan ve dolaylı etkileri, modernleşme ve kalkınma kavramlarının kapsamında
yer almakta ve her iki kavramın içeriklerini birbirine yaklaştırmaktadır.
Sanayileşmenin, modernleşme ve kalkınmayı birbirine yaklaştıran etkisini ve yarattığı
sonuçları, Moore tarafından yapılan ve Appelbaum tarafından özetlenen bileşimde çok açık
olarak görmek mümkündür.
I. Sanayileşme: Koşullar
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A) Değerler: Ekonomik Değişim için değerlerin geniş ölçüde değişmesi en temel
koşuldur. Ekonomik büyümenin değeri a) yüksek bireysel hareketlilik, b) rol ayırımında
doğumun değil, başarının belirleyiciliğini ve ulusal bütünleşmeyi içererek değişmelidir.
B) Kurumlar
1) Ekonomik
a. Mülkiyet; devredilebilir olmalı (üretim öğelerinin hareketliliğini sağlar)
b. Emek; coğrafi ve toplumsal hareketliliği sağlar
c. Değişim; genelleştirilmiş pazarlar aracılığıyla
2) Siyasal istikrar
a. Güvenilir ve adil hukuk düzeni
b. Basit sivil düzen
3) Ussallık
Sorun çözücü yaklaşım ve bilinçli değişime inanmak (girişimci)
C) Örgütlenme
1) Uzmanlaşmış, bürokratik bir hiyerarşi
2) Devletin gerekli mali örgütlenmesi
D) Güdülendirme
1) Başarı yönelimi
2) Yaratıcı kişilik
II. Sanayileşme: Bağlaşıkları ve Sonuçları
Ekonomik Yapıda:
1) Geçimlik tarım sektörünü ulusal ekonominin ticarileşmiş Pazar sistemi ile
bütünleştirmek, tarımdaki nüfus oranını azaltmak.
2) İşgücündeki en düşük ve ortalama başarı düzeylerini uzun dönemde yükseltmek.
3) Emeğin yüksek düzeyde hareketliliği.
4) Mesleklerin yatay dağılması.
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5) Karların yeniden yaratılması.
6) Tüketim maddeleri pazarının evrensel genişlemesi ve ticarileşmesi.
7) Üretilen maddelerin gittikçe genişleyen çeşitliliği, hizmetlerin tüketim harcamaları
içinde yüksek bir orana ulaşması.
8) Ekonomik yapıda artan uzmanlaşma ve iç bağımlılık.
Moore tarafından genel çerçevesi çizilen bu bileşimin öğeleri, kalkınma iktisadı ve
modernleşme kuramları kapsamında yer alan teori ya da modellerde açık veya örtülü ön
kabuller olarak yer almaktadır.
Sonuç olarak denilebilir ki, modernleşmenin ve kalkınmanın geleneksel olandan
modern olana geçişi ifade ettiği düşünülürse ve bu geçiş sonucunda gelenekselin moderne
benzeyeceği kastediliyorsa, bunu gerçekleştirecek en önemli unsurun sanayileşme olduğu
düşünülebilir. Zira sanayileşmenin iç dinamikleri ve kuvvetlerine dair edinilen aşağıdaki
bulgular modernleşmenin ve kalkınmanın iç dinamiklerini de oluşturmaktadır: Artan ve
genişleyen çalışma vasıfları, artan mesleki ve coğrafi hareketlilik, sanayiye bağlı yüksek
seviyede eğitim, hiyerarşik yapılı bir işgücü, tarımın hayat ve geçinme şekli olarak önemini
kaybetmesi ve şehirleşme, çoğulcu bir toplumda gerçekleştirilen ideolojik mutabakat, sanayi
toplumunun ileri teknoloji temeline oturmuş olması. Böylece sanayileşme kavramı ve bu
kavramın eşanlamlarıyla türevleri, sanayi öncesi veya geleneksel ya da kalkınmamış bir
toplumun, sanayileşmiş veya modern ya da kalkınmış bir toplum haline gelirken geçirdiği
değişme sürecini ifade ve tasvir etmektedir. Buradaki değişme fikri, bu süreçte birçok faktörün
rol oynadığını ve bu faktörlerden bir veya birkaçındaki değişmenin bağımlı değişkenlerde de
değişmeye yol açacağını vurgulamaktadır.

2.3. Kalkınma İktisadının Tarihsel Gelişimİ
Her ne kadar geniş anlamda toplumların kalkınma/gelişme/büyüme arayışları insanlığın
ortaya çıkışından beri var olmuşsa da; çağdaş anlamdaki gelişmiş–az gelişmiş ülke ayrımının
kökleri sanayi devrimine kadar götürülmekte ve bu süreçte meydana gelen sosyal, siyasal ve
iktisadî gelişmelerle izah edilmeye çalışılmaktadır. Gerçekten de ülkeler, gerek bulundukları
jeopolitik konumları itibariyle gerekse doğal kaynaklara yakınlık ve uzaklıkları nedeniyle
gelişmelerinde farklılık göstermektedir. Ülkeler arasında bu gelişmişlik farklarının doğmasına
neden olan bu genel etkenler dışında başka etkenler de vardır. Bu farklılıkların doğmasında asıl
neden; aslında iktisat tarihini de ikiye ayıran “sanayi devrimi” dir. Sanayi devrimi ile ivme
kazanan kalkınma arayışlarının coğrafi açıdan kuzey yarımkürede yoğunlaştığına tanık
olunmaktadır. Kalkınma çabalarının başlangıçta genellikle Avrupa merkezli/odaklı olduğu
gözlemlenmekle birlikte, süreç içerisinde Dünya geneline yayıldığı ve okyanusları aşan bu
çabalarda gerek ABD ve gerekse de Japonya’nın ilerleyen dönemlerde ön plana çıktığına şahit
olunmaktadır. Bu bağlamda hem kalkınmışlık hem de az gelişmişlik, doğrudan doğruya
sanayileşmiş ekonomilerin – ilk olarak Avrupa’dakilerin ve daha sonra Kuzey Amerika’nın –
o zamanlarda “prekapitalist tabiatlı yüzlerce yıllık ekonomik sistemler” tarafından karakterize
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edilmiş bölgelere doğru boyutsal olarak genişlemesi devrimi aracılığıyla meydana getirildiği
söylenebilir. Bu sistemlerin kuvvetli kapitalist ve sanayileşmiş ekonomilerle bağlantıları, kendi
içlerinde bir yanı kapitalist bir sistem gibi davranmaya meylederken, diğer tarafı daha önceden
beri var olan yapısına bağlı kalma temayülü gösteren karma yapılar dahilinde başlamıştır.
Kalkınma ekonomisi, Dünya sisteminin kanunlarından kurtulmak için yerküre genelinde daha
fazla ya da az radikal çabaların baskısı altında oluşan sosyal dönüşümler tarafından açılan
entelektüel boşlukta ortaya çıkmıştır. Devlet, Doğu’da ve Güneyin sosyalist ülkelerinde
planlama ve sanayileşme, diğer yerlerde de ulusal burjuvazinin kapitalist gelişimi şeklinde
tezahür eden birikim koşullarını olabildiğince otonomlaştırmak ve kendisi etrafında
merkezleştirmek için gayret gösteren yapısal değişimci tüm stratejilerin kalbine
yerleştirilmiştir. Bu husus, Japonya’nın Avrupalı olmayan bir ülkenin kapitalist sistem
dahilindeki bir kalkışı (take – off) başaran yegane ülke olması ve bütün yönletiyle devlet
tarafından yönlendirilen bir sanayileşme örneği (Meiji dönemi) ortaya koyması sayesinde çok
daha iyi anlaşılabilmiştir.
Smith’den sonra iktisatçılar sanayi devrimi, kapitalizmin yükselişi, ticaretin evrimi veya
serbest ticaret ve girişimciliğin yükselişi hakkında yazılar yazmışlardır. Arndt’a göre, bu tarihi
süreçte ekonomik kalkınma olarak tarif edilmiş olan bir ifade, birkaç istisna dışında pek
kullanılmamıştır. Bunun bir istisnası A. Marshall’dır. Marshall ise kalkınma sözcüğünü, “her
türlü düşüncenin gelişmesinde veya sosyal kurumların gelişmesinde olduğu gibi sadece
zamanla ortaya çıkışa işaret eden” edebi bir anlamda kullanmıştır. Görüldüğü gibi kavramın
ekonomik içeriği Marshall’da açık değildir. İkinci bir istisnayı “İktisadi Kalkınma Teorisi”
isimli çalışmasıyla Schumpeter oluşturmaktadır. Üçüncü istisnaya ise, 1920’lerde iktisat
tarihçilerinin “iktisadi kalkınma” terimini kullanmalarında rastlıyoruz. Bu anlamda Lilian
Knowks, bir iktisat tarihçisi olarak 1924’te “İngiliz Deniz Aşırı İmparatorluğunun İktisadi
Kalkınması” adlı kitabını yayınlamıştı. Birkaç yıl sonra Vera Anstey “Hindistan’ın Ekonomik
Kalkınması”nı yazmıştı. R.H. Tawney, 1931’de Çin’le ilgili kitabında “kalkınmanın uzun
sürecinden” ve “Çin’in iktisadi kalkınmasına neden olan güçlerden” bahsetmişti. Fakat
ekonomik kalkınma terimi yukarıdaki kullanımların hiçbirinde aynı anlamı ifade
etmemekteydi. Tabii ki bu farklı kullanımların bir takım nedenleri bulunmaktadır. Kavramı
kullananlardan Tawney ve Schumpeter, Marks’tan etkilenen iktisatçılardı. Knowks ve Anstey
ise İngiliz İmparatorluğunun tarihçileriydi. Bu etkilenmelerden dolayı birinci gurup iktisatçılar
kalkınma kavramını geçişsiz anlamda, ikinci guruba mensup iktisat tarihçileri ise geçişli
anlamda kullanmaktaydı. Kavramın geçişli ve geçişsiz kullanımları, ekonomik kalkınma
süreçlerinin farklı açıklanması sonucunu doğurmuştur.
Tawney ve Schumpeter’i etkileyen Marks, kalkınma terimini, ekonomi tarihi
yorumunun anahtar kavram olarak belirlemiştir. Marks’ın düşüncesinde “kalkınma” merkezi
bir temadır. Bu anlamda Marks, kendine has mantığın neticesi olarak değişen ekonomik sürecin
sosyal yapıyı (esasında toplumun tümünü) değiştirdiğini, dolayısıyla ekonomik yapıdaki bir
değişmenin toplumsal yapıdaki bir değişmenin nedeni olduğunu analitik bir şekilde göstermeye
çalışmıştır. Dolayısıyla toplumsal değişimin, olumlu veya olumsuz, yönünü belirleyen faktör
ekonomidir. Ekonomik ve toplumsal değişimler ise diyalektiktir. Bunun anlamı, ekonomik
gelişmenin (kalkınmanın) dışardan müdahale ile ani bir ortaya çıkış değil, bir birikimin sonucu
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olduğudur. Marks’ta ve daha sonraları da Schumpeter’de kalkınma teriminin geçişsiz
kullanışının temelinde bu mantık yatmaktadır.
1920’li yıllarda iktisadi kalkınma terimi, İngiliz İmparatorluğu tarihçileri tarafından
Marksistlere göre farklı bir bağlamda kullanılmıştır. Tarihçiler, iktisadi kalkınma kavramı
çerçevesinde tabii kaynakları en üst düzeyde kullanmak gibi faaliyetlerden bahsetmişlerdir.
Halbuki Marks ve Schumpeter’e göre iktisadi kalkınma, kimsenin tekelinde olmaksızın ortaya
çıkmış bir süreçtir. Buna karşın koloniyal politikalarla ilgilenen Milner için iktisadi kalkınma
bir faaliyettir; ve özellikle tam anlamıyla olmasa bile bir hükümet (yönetim) aktivitesidir.
Marksist anlamda gelişen bir toplum veya ekonomik sistem vardır; Milner’e göre ise gelişmekte
olan doğal kaynaklardan yararlanma biçimidir. Bu nedenle iktisadi kalkınma Marksist anlamda
geçişsiz, Milner’e göre de geçişli bir fiildir. İktisadi kalkınma terimi, İkinci Dünya Savaşı
boyunca Marksist literatür dışında kullanılmamış olmasına rağmen doğal kaynakların
işletilmesi veya geliştirilmesine işaret etmeye de devam etmiştir. Ne Marks’ın ve
Schumpeter’in ne de İngiliz İmparatorluğu tarihçilerinin çalışmalarında kalkınma teriminin geri
kalmış toplumları anlatan bir içeriğini bulmak mümkün değildir. Geri kalmış toplumları anlatan
bir içeriğin ilk kullanımına Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) ana sözleşmesinde (28
Haziran 1919) rastlanmaktadır. Burada hem kalkınma hem de kalkınmanın karşıtı olan
kalkınmamışlık kavramları kullanılmıştır. Sözleşmede, “bu halkların refahı ve kalkınması
uygarlığın kutsal misyonunu oluşturur” denilmiştir. Fakat buradaki kalkınma terimi,
uygarlık/çağdaşlık teriminin sinonimi olarak kullanılmış, dolayısıyla ekonomik yapıdaki bir
gelişme değil sosyo-kültürel bir gelişme ön plana çıkarılmıştır. Daha sonraki yıllarda Milletler
Cemiyeti tarafından yapılan yayınlarda ve metinlerde başta olmak üzere ekonomik içeriğin
netleştiği ve ekonomik kalkınmanın diğer sosyal bilimlerden ayrılarak özerklik kazandığı
görülmüştür. Nihayet 1947’de Birleşmiş Milletler, kalkınma planlarına dair incelemelerinde
hükümetlerin iktisadi kalkınmada nihai amacının tüm nüfusun refah seviyesini yükseltmek
olduğunu duyurmuştur.
Bu dönemden itibaren iktisadi kalkınma, azgelişmiş ülkelerdeki kişi başına gelir
artışıyla neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir. 1944 yılında A.Lewis, zengin ve fakir ülkeler
arasında kişi başına gelir farklarındaki açığı kapatmaya yönelik hızlı bir iktisadi kalkınma
programı amacını deklare etmiştir. Daha sonra ise kalkınmaya yönelik olarak İktisadi Büyüme
Teorisi eserini yayınlamıştır. W. W. Rostow’un, Marks’ın tezlerini tartıştığı İktisadi Büyümenin
Aşamaları isimli çalışması ekonomik kalkınmanın incelendiği eserlerden birisini
oluşturmuştur. Gunnar Myrdal ise, 1957’de iktisadi kalkınmayı tüm nüfusun hayat düzeyinde
bir artış olarak tarif ederek kavramın genel kullanımını yansıtmıştır.

Kalkınma iktisadının bir disiplin olarak ortaya çıkışı ise, 1930’lardaki Büyük Bunalımla
başlamıştır. 1939-1945 arasındaki uluslararası ekonomik sistemin çöküşünün meydana
getirdiği sarsıntı da kalkınma ekonomisine asıl ivmeyi kazandırmıştır. Kalkınma ekonomisinin
İkinci Dünya Savaşından sonra bir disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze kadar kavram,
ekonomik yönü itibariyle değerlendirilmiştir. Hem kalkınma teorilerinde hem de kalkınma
stratejilerinde bu vurgu çok açıktır. Dengeli ve Dengesiz Kalkınma Teorilerinde, Neo-Liberal
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Yaklaşımlarda ve Bağımlılık Teorilerinde sorun, üretim sürecinin ekonomik yönlerinde
görülmüş, dolayısıyla çözüm önerileri de üretim faktörlerinin nasıl elde edileceği, nasıl bir
araya getirileceği ve nasıl üretime sokulacağı üzerinde yoğunlaşmıştır. Kalkınma Ekonomisi,
İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların
ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Yakın bir geçmişte Hla Myint, trendi tersine çevirmeye
çalışmıştır. Geri kalmış ülkeler tabirini kişi başına düşük gelirle nitelemeye karşı, daha önceki
azgelişmiş doğal kaynaklar ve geri kalmış halklar arasında yapılan; ilkini azgelişmiş kaynaklar
anlamında, ikincisini ise belli bir bölgenin geri kalmış halkını tanımlamak amacıyla
kullanmıştır. Çünkü Myint, doğal kaynakların miktarının etkin bir şekilde artmasının mutlaka
halkın geri kalmışlığını azaltacağı fikrinde değildir. Ona göre, “geri kalmış insanlardan
bahsedildiğinde ekonomik mücadelede başarısız olanlar akla gelmelidir. Azgelişmiş kaynaklar
ise dağıtım sürecinde insanları, ekonomik çevreleri içinde ya da homojen bir grup olarak ele
almaktan ziyade kaynaklardan biri olarak incelemeyi gerektirir. Bu anlamda insan grupla
birlikte değerlendirilmez, ayrı bir ekonomik birim olarak ele alınır.” Sonuç olarak Myint,
azgelişmiş kaynakların ve insanların geri kalmışlığının iki ayrı olgu olduğunu ve birlikte ortaya
çıkmak zorunluluklarının olmadığını, ikisinin bir arada olduğu zaman fasit bir daire
oluşturduklarını belirtmiştir.
Fakat Myint’in bu tanımlaması literatürde pek yer bulmamıştır. Çünkü uzun zamandan
beri kalkınma, “...mal ve hizmetlerin artan ölçüde akımına yansıyan... maddi refahta, kendini
besleyen sürekli bir iyileşme olarak” tanımlanmıştı; veya başlangıçta iktisadi kalkınma ve
iktisadi büyüme terimleri kişi başına gelirde kendini besleyen bir artışı ifade etmede
kullanılmıştı. Kalkınmış ülke ise daha fazla sermaye, emek ve kullanışlı doğal kaynakları
işlemek için potansiyel reçeteleri olan veya bunların hepsine sahip bulunarak bütün kaynakları
mevcut nüfusunu daha yüksek bir yaşam standardına ulaştırmak için kullanan ülke
olarak belirlenmişti. Böylece sosyal, siyasal ve ekonomik içerikleriyle birlikte toplumsal bir
olgu olan kalkınma kavramı, ekonomi gibi tek bir faktörü kapsayacak bir biçimde içeriği
daraltılmış ve literatürde bu anlamda kullanılmıştır. Sosyo-kültürel ve siyasal yönleri ise ihmal
edilmiştir.
Kalkınma iktisadı disiplininin kendine konu edindiği sorunlar XVIII. yüzyıla
dayanmasına rağmen, teorik inşasının XX. yüzyıla sarktığı rahatlıkla söylenilebilecektir.
Bünyesinde hem sübjektif, hem de objektif unsurları barındırması ve ülkeler arasında iktisadî,
sosyal ve siyasal yapılar, tabi kaynaklar, eğitim düzeyleri, sağlık imkânları vb. kıstaslar
bakımından farklılıklar bulunması nedeniyle, iktisadî kalkınma ile ilgili tüm zamanlar ve
mekânlar için genel geçerli, değişmez ölçütler geliştirilmesi mümkün olamamıştır.
Bir başka deyişle; kalkınma olgusu sadece ve sadece ekonomik unsurlar içermemekte,
muhteviyatında siyasi, sosyal ve kültürel öğeleri de barındırmaktadır. Oldukça dinamik, sürekli
bir devinim ve yenilenme arayışı içerisinde bulunan bir karakteri haiz olan kalkınma kavramı
hakkında, her ülke/topluluğun kendine has tarihi, tabi, coğrafi, siyasi, iktisadi, sosyal, beşeri,
kültürel ve teknolojik karakteristikleri/altyapıları bulunması nedeniyle genelleme ve
soyutlaştırma yapılması oldukça zahmetli süreçleri içermektedir.
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Tarihsel süreç içerisindeki kullanımları arasında göze çarpan farklılıkların ortaya
çıkardığı muğlaklığı bir türlü netleştiremeyen kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine
uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerikler kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı
içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür. Kavram, bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan
sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla iç içe
geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de
kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir. Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da
bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır.
Modernleşme paradigması, kalkınma konsepti için kritik önemi haiz bir olgudur. 1950’lerde
ortaya çıkan kalkınma iktisadının ana akım modelleri, azgelişmişliğin birincil nedeni olarak
gördüğü “geleneksellik” etiketi ve modernleşmeye olan ihtiyaç üzerinde yükselmiştir.
Sömürgecilik sonrası beşeri konular; aydınlanma ve Avrupa ile Kuzey Amerika’nın “kalkışı
öncesinde (pre–‘take–off’)”, toplumun genel durumuna karşılık gelen “geleneksel” kaynak
tahsisi kurumları tarafından dikte edilen ananeler ve alışkanlıkların şuursuzca izlenmesi
psikolojik vaziyeti içerisinde olmak şeklinde tasavvur edilmiştir.
Bu durumdan “modernleşme” politikaları vasıtasıyla kurtulunabilecektir.
Modernizasyon, insanların kendilerini gönüllü olarak piyasa güçlerinin kurumlarına ve
kalkınmacı devlete tabi tutmaları için “geleneksel” kurumların ve dolayısıyla da zihniyetlerin
değiştirilmesini içermektedir.
Kalkınma iktisadının yıldızı, II. Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte başta akademik,
entelektüel ve politik çevreler olmak üzere iktisat ile ilgilenen tüm kesimler nezdinde
parlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya ülkelerini gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş
ülkeler şeklinde ikiye ayırmak mümkün hale gelmiştir. Daha sonra Dünya Bankası bu ülkeleri
diğer ülkeler karşısında daha az gurur kırıcı bir sınıflandırma olması için “Gelişmekte Olan
Ülkeler” olarak değiştirmiştir.
Kronolojik açıdan çağdaş anlamda kalkınma iktisadı ile ilgili yapılan
dönemselleştirmelerde, II. Dünya Savaşı’nın milat olarak alındığı görülmektedir. II. Dünya
Savaşı’ndan önce Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik araştırmaların kökenini, aslında,
Avrupa’nın Latin Amerika, Asya ve Afrika’nın kolonileştirilmeleriyle ilgili geçmiş
incelemelere kadar uzatmak mümkündür. Ancak, bu incelemeler daha çok ele alınan yoksul
ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakları ve oranın çevresel koşullarını tanımaya ve
özelliklerini keşfetmeye yönelik çalışmalardır. Bugünkü anlamda bir teori inşasına ve
genellemeler çıkarmaya yönelik araştırmalar değildir. Her ne kadar formel iktisadın embriyonik
safhasında temelleri atılsa da kalkınma iktisadının formel olarak doğuşu ve hatta sosyolog–
tarihçi– iktisatçı–psikologların bileşkesi görünümünü alması, II. Dünya Savaşı ile mümkün
olmuştur. İktisatçıların çoğunluğu, kalkınma ekonomisinin bir alt disiplin olarak ortaya
çıkışının 1930’lardaki Büyük Bunalım ile başladığını kabul etmekte ve 1939–1945 arasındaki
uluslararası ekonomik sistemin çöküşünün meydana getirdiği sarsıntının kalkınma ekonomisine
asıl ivmeyi kazandırdığını belirtmektedir. Bu dönem itibarıyla kolonyal iktisadın yerini
kalkınma iktisadı almıştır. 1951 yılına gelindiğinde Arthur Lewis, Birleşmiş Milletler
bünyesinde faaliyet gösteren bir uzmanlar grubu tarafından hazırlanan “Azgelişmiş Ülkelerin

45

Ekonomik Kalkınması İçin Tedbirler” konulu raporu kaleme almıştır. Söz konusu rapor,
tarımda artık durumda bulunan işgücünün genişleyen kapitalist sanayi sektörüne transfer
edilmesi ve finansmanının da toplumsal sermayenin büyük ve uluslararası ölçekte transferleri
vasıtasıyla sağlanması fikri üzerine temellendirilmesi sayesinde de ekonomik kalkınma süreci
için güçlü bir paradigma oluşturmuştur.
Diğer taraftan; II. Dünya Savaşı öncesinde iktisat çevrelerinin ağırlıklı olarak üzerinde
durduğu konuların “Denge ve İstikrar” kavramları etrafında kümelendiği gözlemlenir iken,
savaş sonrasında “Büyüme ve Kalkınma” konseptleri üzerinde odaklanıldığı kalkınmanın az
gelişmiş ülkelerce ulaşılması gereken bir ideal addedilerek tüm toplumun tüm yapı, kurum ve
mekanizmaların bu hedef doğrultusunda organize edilmeye çalışılmasının II. Dünya Savaşı
sonrasındaki döneme tekabül ettiği görülmektedir.
1960’lı yıllarda, kalkınma ve gelişme büyük ölçüde ulusal gelirdeki artışlarla ifade
edilirken; kalkınmadaki temel amaç, üretim ve istihdam yapısını tarım dışında sanayi ve hizmet
sektörlerine dönüştürmek olmuştur. Dolayısıyla bu dönemlerde, ülke refahındaki değişimlerin
göstergesi olarak, kişi başına milli gelir ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmeyi, insani,
sosyal, kültürel, çevresel ve mekansal boyutlarıyla da tanımlama amacı taşıyan yeni yaklaşım,
ekonomik büyüme kavramı yanında; yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel
dengesizliklerin de gelişme tanımlarının içinde değerlendirilmesini öne çıkarmıştır.
Kalkınmışlık düzeyinin ölçülmesi, tüm zamanlar boyunca kalkınma iktisadının temel ilgi
alanları – ve belli ölçülerde de açmazları arasında yer almıştır. Klakınma iktisadının
öncüisimlerinden biri olan Celso Furtado’ya göre ekonomik kalkınma, işgücünün fiziksel
verimliliğinde diğer üretim faktörleri ile kombinasyonundaki biçimsel ve/veya oransal
değişimlerden – yani üretken kaynakların belirli bir donatım dahilindeki teknik ilerlemesi
vasıtasıyla – kaynaklanan ortalama artışa eşitlenecektir. Yine Furtago’ya göre gelir dağılımı bir
yandan toplam talepteki artış ve çeşitlendirme, diğer taraftan da sermaye birikimi ve yatırımlar
aracılığıyla birtakım değişikliklerin tetiklenmesinin yoludur. Yine dış dengesizlikler ve iç
fiyatlar enflasyonunda belirlenen eğilimler kalkınmakta olan tüm ülkelerin ekonomik büyüme
sürecinin doğasında var olmuştur. İhracatın arttırılması ve/veya ithalatın yerli üretimle ikamesi
yoluyla bu tür eğilimlerin sadece geçici bir süreliğine üstesinden gelinebilmektedir ve bu
alternatiflerin hiç biri piyasa güçlerinin serbestçe etkileşimi aracılığıyla normal olarak elde
edilebilir ve sürdürülebilir niteliktedir, bu nedenle de sürekli olarak hükümet müdahale ve
kontrollerini gerektirmektedir. Furtado için “Çağdaş Az Gelişmişlik Olgusu”’nu nihayetinde
yapılandıran bu tür düalistik ekonomi olup, bu nedenle “zaten daha üstün bir kalkınma düzeyi
yakalamış ekonomilerin muhakkak geçmek durumunda oldukları bir aşama” olarak değil,
“otonom tarihsel süreç”’in bir ürünü olarak görülmüştür. Bununla birlikte Furtago, bu karma
veya düalistik ekonomilerin de sanayileşmeye muktedir olduklarını – örneğin, daha önce
Brezilya vakasıyla kanıtlandığı gibi – eklemiştir, fakat sanayileşme süreci daima o ülkenin
kendi tarihi yasalarına bağlı kalmıştır ve halihazırda gelişmiş durumdaki ülkeler tarafından daha
önce izlenmiş olunan kalkınma rotasını otomatik olarak takip etmemiştir.
Kalkınma iktisadının gelişim süreci dikkatle incelendiğinde, genel uluslar arası iktisadî
konjonktür paralelinde birtakım eğilim ve yönelişler göze çarpmaktadır. Bu eğilim ve
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yönelişler, Korten’in sivil toplum kuruluşları için geliştirdiği “Nesiller Arası Değişimler”
analizinden istifadeyle açıklanabilecek nitelikte olup, kalkınma iktisadının II. Dünya Savaşı
sonrasındaki gelişim sürecinin bu kapsamda üç farklı dönem çerçevesinde ele alınması
mümkündür:

2.3.1.Birinci Nesil: Kurtarma ve Refah Faaliyetleri
Kalkınma iktisadı literatürü irdelendiğinde, kalkınma/gelişme olgusunun iki farklı
perspektif dâhilinde ele alındığı görülmektedir. Bu perspektiflerden birincisi, kalkınma ve
azgelişmişlik meselelerine gelişmiş ülkelerin açısından yaklaşmak suretiyle sıkıntıların
kökenini azgelişmiş ülkelerin içsel dinamiklerinde arayan, azgelişmişliği geçici bir olgu olarak
mütalaa ederek ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının gelişmiş ülkelerin seviyesinde
eşitleneceğini varsaymaktadır. İkinci perspektif ise; söz konusu sorunsallara azgelişmiş ülkeler
açısından bakarak, azgelişmişliği iki blok arasındaki ilişkinin eşitsiz doğası gereği olduğunu ve
azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere olan bağımlılığınca üretilen ve yapısal bir özellik arz
eden bağımlılık ilişkisinin belirlediği sürekli bir olgu olarak kabul etmektedir.
Hirschman’a atfen, iktisat biliminin bir alt disiplini olarak belli bir döneme damgasını
vuran kalkınma iktisadının, neoklasik iktisat teorisinden esinlenen aşağıdaki iki temel
önermeye dayandığına işaret eden Aydın, bu iki önermeyi şu şekilde ortaya koymuştur:
1. Çevre ülkelerin özgün şartları, geleneksel (neoklasik) analizin önemli bir bölümünü
uygulanamaz ve yanıltıcı kılmaktadır: bu önerme neoklasik teorinin merkezinde yer alan tek
iktisat yaklaşımının reddi olarak yorumlanabilir.
2. Merkez ile çevre arasındaki iktisadi ilişki, çevrenin kalkınma sürecini olumlu yönde
etkilemektedir: bu önerme ise, neoklasik teorinin karşılıklı çıkar yaklaşımının kabulüdür.

II. Dünya Savaşı’ndan sonraki ilk 10 yılda gerek resmi kalkınma anlayışı, gerekse de
uygulanan stratejilerin niteliği uyarınca, savaş sırasında yıkıma uğrayan Avrupa’nın iktisaden
yeniden güçlü bir hale getirilmesine ağırlık verilmiştir. Uzun yıllar boyunca, maddi refahın
arttırılması yani gelişmenin daha çok ekonomik yanına ağırlık verilirken, II. Dünya Savaşı’nın
ardından, gelişme olgusuna sosyal içerikler de kazandırılmaya başlanmıştır. Kalkınma iktisadı
ayrı bir dal olarak ortaya çıktığında ise, öncelikli ilgi ve uygulama alanını savaş sonrası yıkılan
Batı Avrupa’nın yeniden canlandırılması ve kısmen de Japonya’nın kalkınması oluşturmuştur.
Gerek II. Dünya Savaşı sonrasında tesis edilmeye çalışılan “Yeni Dünya Düzeni” ve
gerekse de bağımsızlıklarını kazanan devletlerin izledikleri politikaların da etkisiyle Dünya
çapında topyekûn bir kalkınma hamlesi başlatılmıştır. Bu bağlamda; iktisatçılar kalkınma
ekonomisi hakkında yazmaya pek farklı rotalardan geçmek suretiyle başlamışlardır.
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Bazıları için motivasyon, egzotik bir toplumda iktisat yaparak entelektüel meydan
okumak olmuştur. Diğerleri için ise; fakir ülkelerdeki refah düzeylerini yükseltmek için bir
misyon üstlenmeye yönelik kuvvetli motiftir.
Kalkınma kavramının Üçüncü Dünya ülkeleriyle ve buralarda yaşayan insanlarla
ilişkilendirilmesi, 1950’lerin ortalarından itibaren gerçekleşmiştir. Fakirlik, açlık, yetersiz
beslenme, anne–çocuk sağlığı/bakımı gibi konuların da kalkınma kavramı ve iktisat ile ağırlıklı
bir şekilde ilişkilendirilmesine yine II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda başlandığına tanık
olunmaktadır. Nitekim, kalkınma iktisadının duayenlerinden Hans Singer, 1940’ların
sonlarında eski öğretmeni Joseph Schumpeter’i ziyarete gittiği esnada, tamamen tesadüf eseri
dinlediği Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de görevli genç bir beslenme uzmanı
olan Nevin Schrimshaw’ın konferansında dile getirdiği;
– Küçük yaştaki çocukların özellikle de çocukluklarının ilk yılları ve hatta doğumdan
önce anne karnında oldukları dönemlerdeki beslenme bozukluklarının beyin kapasiteleri
üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı,
– Bu çocukların normal çocuklara kıyasla daha düşük beyin kapasitesine sahip
olacakları ve daha az beyin hücreleri geliştirebilecekleri,
– Hayatlarının daha sonraki dönemlerinde doğru ve yeterli beslenmeleri halinde dahi bu
eksikliklerin telafi edilemeyeceği ve bu çocukların beyin kapasitesi bakımından kalıcı bir
şekilde engelli olacakları, hususlarından oldukça etkilenmiş ve öteki durumdakinden daha
düşük bir sermaye – çıktı oranına sahip olacaklarından dolayı, yetersiz beslenme yüzünden bu
çocuklar için daha sonraki yaşamlarında yapılacak yüklü miktardaki eğitim harcamalarının
basit tedbirler alınmaması yüzenden ciddi israfa yol açacağını öngörmüştür. Bu bağlamda
Singer, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu [United Nations Children’s Fund (UNICEF)] İcra
Direktörü Maurice Pate’in çocukların problemleriyle ilgilenmesi yöndeki talebinin sadece
insani açıdan değil, kalkınma iktisadı bakımından da asli önemi bulunan bir yönü bulunduğunu
idrak etmiştir. Sosyal kalkınmanın önemine ilk vurgu yapan iktisatçılardan biri olan Singer’in
bu konuda Birleşmiş Milletler için 1947 yılında hazırladığı rapor, 10–15 yıl sonrasında insan
kaynakları iktisadı veya eğitim ekonomisi olarak adlandırılan disiplinler için öncü nitelik
taşıyan bir kaynak olmuştur.
Öte yandan; toplumda gözlemlenebilen bir takım somut yansımalar ve görüntülerle
tanımlanabilen ve halkın refah düzeyinin artması anlamında kullanılan kalkınma kavramının
içeriği zamanla zenginleşmiştir. Sadece maddi refahın (beslenme, barınma, sağlık, eğitim, fırsat
eşitliği vb.) artması değil, aynı zamanda, insan hakları, siyasal haklar uygun bir doğal ve sosyal
çevrede yaşama vs. de artık refah göstergeleri arasına dâhil edilmiş durumdadır. Öte yandan
refah göstergeleri, kişi başına düşen GSMH artışının, eğitimde fırsat eşitliği, çocuk ölüm oranı,
beslenme, vb.’nin de çevre boyutunu dikkate almadıkça, yetersiz kaldığı anlaşılmış
durumdadır. Gerçekten bir refah göstergesi sayılan GSMH artışı, ağır bir çevre maliyeti
pahasına gerçekleşebilmektedir. Nitekim ekseriyetle öyle olmaktadır. Elbette refah artışından
yarar sağlayanlarla, çevrenin tahribinden olumsuz etkilenen çevreler de farklı olabilmektedir.
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Nesiller arasında da durum aynıdır. Bugünkü neslin refahını artıran bir ekonomik büyüme,
gelecek nesillerin yaşamının ve refahının ön koşullarını ortadan kaldırabilmektedir.
1929 Büyük Buhranı’nı takip eden süreçte hakim öğreti konumuna yükselen Keynesyen
ekolün iktisat politikalarının belirlenmesindeki etkinliği, modernleşme kuramının güçlü desteği
ve lehteki konjonktür faktörlerinin eş zamanlı bileşimi sayesinde, gelişmiş ülkelerden az
gelişmiş ülkelere aktarılacak fonlar vasıtasıyla yoksulluk ve az gelişmişlik kısır döngüsünün
kırılacağı öngörüsü ön plana çıkmıştır. Bu öngörü paralelinde de, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı
enkazın ortadan kaldırılması hedefi ile başlayan süreç; pozitif özgürlük anlayışından hareketle
bireylere temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra eğitim, sağlık, çalışma, örgütlenme hakları gibi
birtakım sosyal ve ekonomik haklar sağlanması, sosyal adaletin gerçek anlamda tesisi ve
meydana getirilen millî gelirin toplumun kesimleri arasında yeniden dağıtılması görevlerinin
devletçe üstlenilmesini beraberinde getirmiş ve netice itibarıyla “‘Refah Devleti (Welfare
State)” konsepti ve uygulamaları döneme damgasını vurmuştur. Hiç kuşkusuz bu dönüşüm, II.
Dünya Savaşı’ndan sonra yerel ve uluslararası düzeyde bilimsel, ekonomik ve siyasal nitelikte
bütün koşullar kalkınma sürecinde devletin etkin bir şekilde rol oynayabilmesi için kuramsal
ve pratik açıdan uygun bir ortam olması sayesinde gerçekleşebilmiştir.

2.3.2.İkinci Nesil: Küçük Ölçekli, Öz Güvene Dayalı Yerel Kalkınma
XX. Yüzyıl’ın ilk yarısında filizlenen ve II. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde iktisat
politikalarına yön verir hale gelen zihniyet değişimleri doğrultusundaki arayışların meyvesini
verdiği belli başlı alanlardan biri de; hiç kuşkusuz bölgeler ve ülkeler arası gelişmişlik
farklılıklarının ortadan kaldırılması idealidir. 1970’lere kadar ekzojen kalkınma yaklaşımı,
bölgesel kalkınmada hâkim model konumda olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde kalkınmanın,
“kalkınma kutupları” olgusunda olduğu gibi, gelişmiş bölgelerden az gelişmiş ya da geri kalmış
bölgelere doğru yayılma göstereceği kabul görmüştür. 1970’li yılların sonlarına doğru bu tür
modeller, bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemediği için terk edilmeye başlanmış,
büyük ölçüde yerel kaynaklara dayalı, yerel aktör ve dinamikler tarafından gerçekleştirilen ve
sürdürülen bir kalkınma anlayışı olarak tanımlanabilen endojen kalkınma yaklaşımı ön plana
çıkmıştır.
Endojen bölgesel kalkınma; bölgesel önceliklere, yerel kaynaklar ve yerel faaliyetlerin
endojen potansiyellerine önem veren bir kalkınma stratejisidir. Bu kalkınma anlayışı, yerel–
bölgesel aktör ve dinamiklerin kalkınma sürecinin başlaması, planlanması, uygulanması ve
izlenmesi faaliyetlerine aktif olarak katılımına imkân sağlamaktadır. Endojen kalkınma; her
ülkenin kendi özgeçmişine ve kendi öz kaynaklarına dayalı, orijinal bir kalkınma yolu bulması,
sürece egemen olması, kitlelerin son analizde bir toplumsal değişim süreci olan kalkınmaya
aktif olarak katılması, sürecin öznesi durumuna gelmesi, kâr maksimizasyonunun yerini gelir
maksimizasyonunun alması, sermayenin değil istihdamın öncelik alması, özel sermayenin kâr
oranını yükseltme kaygısının yerini, yaşam kalitesinin yükseltilmesi kaygısının alması,
neoklasik iktisadın yaklaşımlarının tersine sermaye birikiminin değil maddi refahın öncellikli
amaç durumuna gelmesi vb. gibi tezleri içermektedir. Elbette ki endojen kalkınma sadece iç
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kaynaklara, öz kaynaklara dayalı bir tercih anlamına gelmemektedir. Kendi gücüne dayanmayı,
kendi gücünden ve olanaklarından hareketle kalkınmayı, dış belirleyiciliklerden sürecin
kolaylıkla etkilenip yara almadığı, kitlelerin de belirleyici olduğu bir durumu ifade etmektedir.
Endojen kalkınma yaklaşımının iktisat politikaları kapsamında gündelik yaşama en
somut yansımalarından biri de hiç kuşkusuz ki bölgesel kalkınma ajanslarıdır. Bölgesel
Kalkınma Ajansları, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş bir
bölgenin sosyo–ekonomik koşullarını geliştirmek amacıyla Dünya'da 1930’lu yıllardan itibaren
kurulmuşlardır. Önemli bir bölümü Avrupa’da olmak üzere pek çok Bölgesel Kalkınma Ajansı
mevcuttur. Bu konudaki ilk örnek, 1933 yılında ABD'de Tennessee Valley Authority
(TVA)’nin 1930’larda kurulmasıdır. Daha sonra Avusturya, Belçika, Brezilya, Almanya,
Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’da da birçok
Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulmuştur. II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve hızlı teknolojik
gelişmeler sonucu, Batı ülkelerinde bölgeler arası farklılıkların daha da belirgin hale gelmesiyle
birlikte, bölgesel kalkınma ajansları yaygınlaşmaya başlamıştır. Nitekim Dünya genelinde
20.000 civarında kalkınma ajansı faaliyet göstermekte olup, 1.600’ü Avrupa’dadır. Bölgesel
Kalkınma Ajansları’nın temel kuruluş nedenleri; bölgesel stratejilerin uygulanması, yerel ve
bölgesel girişimciliği destekleme, alt yapı hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olma, özel
sektörün yakın geleceği için yerel–bölgesel çözümler araştırma ve bölgesel talepleri
karşılayacak yeni ürün ve hizmet üretimi için finansal garantiler ve çözümler arama şeklinde
özetlenmektedir.
Bu kuruluşların hukuki ve örgütsel yapıları, görev ve faaliyetleri, yetki ve
sorumlulukları, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri büyük
farklılıklar göstermekte ve genel geçer bir kalkınma ajansı modeli tanımlamayı oldukça
güçleştirmektedir.
Bununla birlikte, kalkınmanın dinamik ve değişken yapısına uygun olarak, kalkınma
ajanslarının yapıları, faaliyetleri ve finansman kaynakları da zaman içinde oldukça değişmiştir.
Ancak genel olarak kalkınma ajansı kavramının 1980’lerde yaygınlaşan kamu işletmeciliği
anlayışı ve küreselleşme ile artan yerel rekabetle birlikte 1990’larda yaygınlaşan yönetişim
anlayışının bir ürünü olduğu söylenebilir. Buna göre bölgesel kalkınma ajansları, yeni
kalkınmacılık anlayışının örgütsel biçimi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda bölgesel
kalkınma ajansları, küreselleşme süreci ile birlikte şiddetlenen rekabet koşullarında özel sektör
ile yerel aktörlerin kalkınma sürecine aktif katılımlarını sağlamakla görevli ana unsur
konumuna yükselmiş olup, Türkiye’de de Güneydoğu Anadolu Projesi için kurulan GAP
Kalkınma İdaresi’ni Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde çıkarılan “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 08 Şubat 2006
tarihinde yürürlüğe girmesi akabinde ivme kazanmıştır.
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2.3.4.Üçüncü Nesil: Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri
İktisat biliminin bir alt disiplini olarak II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda ortaya
çıktığı genel kabul gören kalkınma iktisadının gelişim sürecinin, uzun yıllar boyunca iki dönem
halinde incelendiği görülmektedir. Bu bağlamda; II. Dünya Savaşı’nın bitiminden 1970’lerin
ilk yarısında baş gösteren petrol krizine kadar olan dönem kalkınma iktisadının yükseliş
devresini, takip eden yıllar ise kalkınma iktisadının görece revaçtan düştüğü ve bununla eş
zamanlı olarak da içeriği itibarıyla ciddî bir dönüşümün başladığı evreyi teşkil etmiştir. Bu ciddi
dönüşümü başlatan unsur ise; “sürdürülebilirlik” düşüncesinin iktisat teorisine entegre
edilmesine yönelik arayışlardır.
Keynesyen teori ve politikaların teoride ve uygulamada iktidarı ele geçirmesi, ABD ve
SSCB önderliğindeki iki kutuplu yeni Dünya düzeninde yaşanan rekabet, ülkeler arasındaki
bağımlılık ilişkilerinin evrim geçirmesine rağmen mevcudiyetini sürdürmesi, uluslararası
kuruluşların etkinliğinin artması ve yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerde geri kalmışlıktan
kurtulmak yönünde oluşan güçlü irade, kalkınma iktisadının yükselişi için gerek ulusal gerekse
de uluslararası platformda uygun bir altyapı oluşturmuştur.
Uzun dönemli bir Kondratief dalgasının yükselme aşaması ile konjonktür dalgasının
genişleme aşamasının çakışmasına sahne olan II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yaklaşık çeyrek
asırlık kesintisiz yükseliş dönemi, 1970’li yılların ilk yarısından itibaren Dünya’yı saran yeni
kriz dalgası ile son bulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında devletin yoğun müdahalesi ile
kalkınma başarılarında görülen iyimserlik, 1970’li yıllardan sonra yavaş yavaş tıkanmaya ve
burada ele alınma olanağı bulunmayan ödemeler dengesi, iç ve dış borç yükü, yoksulluk gibi
diğer göstergelerde de benzeri başarısızlık sinyalleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Az gelişmiş
ülkelerdeki ekonomik sorunlar, özellikle 1970’lerden itibaren Dünya’daki konjonktürel
dalgalanmalar eşliğinde daha da derinleşmiş gelişmiş–gelişmekte olan ayrımı gözetmeksizin
pek çok ülkeyi “bir ülkede veya ülke grubunda yaşanan bir güvensizlik şokunun, iktisadî karar
birimlerinin birbirlerine ve piyasalara güvenlerini tamamen yitirmeleri ve güvene dayalı tüm
ilişkilerini kesmeleri sonucunda sistemin işlerliğini yitirmesini ve güven bunalımının kendi
kendisini besleyen bir süreç içinde derinleşmesi” olarak tanımlanan iktisadî krizlere
sürüklemiştir. Bu kriz dalgasının konumuza yansıması ise; kalkınmaya ilişkin iyimser
yaklaşımların yerini karamsarlığa ve yeni paradigma arayışlarına bırakması şeklinde tezahür
etmiştir.
XX. yüzyıl, insanlık tarihinde elde edilen çeşitli kazanımların vurgulanabilmesi için pek
çok değişik tanımlamayla anılmaktadır. Ancak özellikle 1950’li yıllardan itibaren dünyamızın
pek çok bölgesinde yavaş yavaş ortaya çıkan ve sınır aşan özelliği ile giderek küresel bir sorun
haline dönüşen çevre sorunları, hiç şüphesiz yaşadığımız yüzyıla ve sonrasına damgasını vuran
en önemli süreçlerin arasında yer almaktadır. Nitekim süreç ve sorun Birleşmiş Milletler
düzeyinde, 1972’de Stockholm’de düzenlenen İnsan ve Çevre Konferansı ile uluslararası
düzeyde kabul görmüş, 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporu ile “Sürdürülebilir
Kalkınma” kavramı teknik olarak tanımlanmış, 1992’de Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda kabul edilen “Gündem 21” ile yol haritası çıkarılmış, 2002’de Johannesburg’da
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düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda da 15 yıllık “Uygulama Planı”
uzun müzakereler sonucunda ortaya çıkarılmış ve tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
Buna göre yerel ölçekteki çalışmalar hareketle gündeme giren ve parçacıl çözümler öne
süren sürdürülebilir kalkınma konsepti, 1980’lerin başlarından itibaren iktisadî kalkınmanın
sosyal–çevresel etkilerinin sorgulanarak bütünleştirilmesi yolunda çalışmaların başlaması ile
birlikte yerelden bölgesel ölçekte ele alınmaya ve bütüncül çözüm önerileri getirmeye
başlamıştır. Kavram 1990’ların başlarından itibaren de küresel ve ulusal boyutlarda gündeme
oturmuş, prensipleri benimsenmiş, yaygınlaşmış ve kurumsallaşmış olup, bu eğilimle eş
zamanlı olarak küresel boyut için geçerli çözüm önerileri ortaya koymuştur.
Sürdürülebilir kalkınma kavramının ardında basit ama önemli bir fikir yatmaktadır:
günümüzdeki ve gelecekteki kuşaklar da dahil olmak üzere herkes için çok daha yüksek bir
yaşam kalitesine erişmek. Sürdürülebilir kalkınma, 1987 Brundtland Raporu’nda “Bugünün
ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün
vermeden karşılanması” olarak tanımlanmış ve dar anlamıyla “Ekonomik Hayatla Çevrenin
Uyumlu Entegrasyonu” olarak özetlenmiştir. Son çeyrek yüzyıllık süreç bir kenara
bırakıldığında, ülkeler ekonomik gelişmelerini sağlamaya çalışırlarken, gelecek nesilleri nasıl
bir tehlike içine sürüklediklerinin bilincinde olmamışlar ve ekolojik çevreyi tehdit eden yollarla
ekonomik gelişmelerini inatla sürdürmeye yönelmişlerdir.
1972’de gerçekleştirilen Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ile başlayan
ve günümüzde de devam eden çevresel kirlenmenin azaltılması ve sosyo–ekonomik
kaynakların yok olmasının engellenerek ekonomik gelişmenin bir düzen içinde
sürdürülebilmesine yönelik farklı arayışlara gitmişlerdir.
Ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutları bulunan sürdürülebilir kalkınma kavramının
nüvesindeki fikirler şu başlıklar altında özetlenebilmektedir:
– Çevre-Ekonomi Entegrasyonu: Ekonomik kalkınma ile çevre korumanın planlama
ve uygulama bakımından bütünleştirilmesi,
– Gelecek: Mevcut faaliyetlerin gelecek nesiller üzerindeki etkilerine ilgi gösterilmesi,
– Çevresel Koruma: Kirliliğin azaltılması, çevresel bozulmanın engellenmesi ve
Dünyada insanların olmadığı alanların korunması,
– Eşitlik: Mevcut nesillerin fakirlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve nesiller
arasındaki eşitliğin sağlanmasına bağlılık,
– Yaşam Kalitesi: İnsanlığın refahının yalnızca ekonomik büyüme ve zenginlik ile inşa
edilemeyeceğinin idrak edilmesi,
– Katılımcılık: Sürdürülebilir kalkınmanın, toplumdaki tüm seslerin karar alma
süreçlerinde duyulmasına olanak sağlayacak şekilde kurumların yeniden yapılandırılmasını
gerektirdiğinin farkına varılması Başkaya’ya göre sürdürülebilir kalkınma kavramının içerdiği
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anlamın başlıca üç boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi geçerli büyümenin
sürdürülemezliği, ikincisi bugünün ihtiyaçlarının karşılanması, yani tüm insanların asgari
düzeyde de olsa bir yaşam standardına kavuşturulması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması,
üçüncüsü de gelecek kuşakların da yaşam ve refahının güvence altına alınması, tüm bunlar
yapılırken de çevre üzerindeki baskının uygarlığı tehdit etmeyecek bir seviyede tutulmasıdır.
Kalkınma konusuna ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmış
ve Kalkınma İktisadı, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır.
Toplumların üretim kapasitelerinin geliştirilerek hem niteliksel açıdan daha üst seviyelere
çıkarılması, hem de toplumsal hayatta niceliksel bakımdan bir takım iyileştirme/dönüşümlerin
gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilerek gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
ve ekonomik süreçleri şekillendiren prensip–kaidelerin yeniden belirlenmesi, kalkınma
iktisadının temel ilgi alanlarını teşkil etmiştir. Niteliksel dönüşümlerin yanı sıra, niceliksel
değişiklik esaslarının da teorileştirilmesine yönelik arayışların ön plana çıkması, bazı çevrelerce
bir paradoks olarak nitelendirilmiştir. Bu paradoks, pozitivist ve normatif perspektiflerin aynı
potada eritilmesine yönelik çözümsüz bir girişimin ürünü olarak değerlendirilmiş ve dolayısıyla
da kalkınma iktisadının açmazı olarak addedilmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan çeyrek asırı aşan süreçte gerek gelişmiş ülkeler ile
az gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler arasında karşılıklı menfaatlerin uyuşması ve gerekse de
sözü edilen bloklar içinde/arasında birliktelik ve uyum içerisinde hareket etme eğiliminin etki
ettiği müspet konjonktür, kalkınma iktisadının da gelişimine ivme kazandırmıştır. 1970’li
yılların ilk yarısında baş gösteren stagflâsyonun beraberinde getirdiği iktisadî kriz ve
akabindeki neoliberal karşı devrim ise; kalkınma iktisadı için bir anlamda çöküşün başlangıcını
hazırlamıştır. Kalkınma iktisadının misyonunu tamamladığı yönündeki tezler, ekonomistler
tarafından yüksek sesle dile getirilmiş ve hatta disiplinin öldüğü dahi öne sürülmüştür.
Kalkınma iktisadı 1970’lerin sonlarından itibaren yaklaşık 10 yıllık bir dönem boyunca
sessizliğe bürünerek akademik, politik ve entelektüel çevrelerin gündeminden önemli ölçüde
düşmüştür. Bahse konu yaklaşım, özellikle de kalkınmaya yön veren gelişmiş ülkeler bloğu
üzerinde etkili olmuştur.
Bununla birlikte; gerek Dünya nüfusunun gerekse de yerküre topraklarının yarısından
fazlasını kaplayan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorununun, sözü edilen eğilime ayak
uydurarak ortadan kalkacağı elbette ki mümkün değildir. Bu realiteye paralel olarak bir
anlamda başarısızlık olarak addedilen bu durum, kalkınma iktisadının sorunsalının yeniden
tanımlanması, açmazları ortaya konularak çözüm alternatifleri geliştirilmesi, gelişen şartlara
uyumu, entegrasyonu ve dönüşümü, içeriği ve sınırları netleştirilerek yeniden teorileştirilmesi
arayışlarını da eş zamanlı olarak beraberinde getirmiş, disiplini yeni bir yöne kanalize etmiştir.
Nitekim; kalkınma iktisadının son çeyrek yüzyıl içerisindeki evrim sürecine büyüme ve
iktisat tarihi perspektifinden yaklaşan bazı iktisatçılar, büyüme teorisinin gelişim sürecinde
büyümenin temel belirleyicilerini araştıran dördüncü aşamasında ulaşılan sonuçlar izlenerek
büyümenin coğrafya, entegrasyon, kültür ve kurumlar gibi dört temel belirleyicisi olduğuna
işaret etmiştir. Adı geçene göre söz konusu temel belirleyicilerden coğrafya unsurunda, doğal
kaynakların, iklimin, topografyanın ve ekolojinin yaklaşık belirleyiciler üzerindeki (büyüme
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üzerindeki) etkileri irdelenmekte iken, entegrasyon–ticaret unsurunda mallar ve sermaye–emek
girdileri üzerinden uluslararası ticarete katılmanın yaklaşık belirleyiciler üzerindeki (büyüme
üzerindeki) etkileri incelenmektedir. Buna karşılık kültür unsurunda, toplumda hüküm süren
değerlerin, davranışların ve inançların yaklaşık belirleyiciler (büyüme üzerindeki) etkileri
araştırılmaktadır. İktisatçıların 1990’ların ortalarından itibaren coğrafya–entegrasyon–
kurumlar ve kültür unsurlarının büyüme üzerindeki etkilerini incelemenin – dördüncü dalganın
iki önemli sonucu olmuştur. Her şeyden önce, 1950 – 1980 döneminde var olan büyüme teorisi
– kalkınma iktisadı ayrımı (gelişmiş ülkelerdeki büyüme olgusunu inceleyen iktisadi analiz ile
az gelişmiş ülkelerdeki yapısal dönüşüm olgusunu inceleyen iktisadi analiz ayırımı), önemini
ve anlamını bir ölçüde kaybetmiştir. Ayrıca iktisat tarihi ile büyüme teorisi arasında yakın bir
ilişki ortaya çıkmıştır.
Kalkınma iktisadı, XIX. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren liberal ekolün türevlerinin
iktisat öğretisinde yeniden tahta yükselmesiyle birlikte yavaş yavaş gözden düşmüştür. Bu
kanaatin, konuyla bağlantılı hemen hemen herkesin üzerinde konsensüs sağladığı bir husus
olduğu gözlemlenmektedir. Her ne kadar genellikle “gözden düşme” olarak nitelendirilen bu
sürece; – liberal öğretinin tarihçesinde de gözlemlenebileceği üzere – konjonktürel gelişmeler
ve bilinmeyen/ tahmin edilemeyen yeni durumların yol açtığı bir dönüşüm/ evrim, adaptasyon,
restorasyon hareketi ya da karşı refleks olduğu perspektifinden de yaklaşılması mümkündür.
1970’li yıllardan itibaren yaşanan gelişmeleri, kalkınma iktisadın güç yitirişi olarak
değerlendiren ve sebebini o yıllardan itibaren liberal görüşlerin güçlenmesine bağlayan
iktisatçılar olduğu gibi, bunu bir güç yitirişi olarak değil de, az gelişmiş ülke sorunlarının farklı
disiplinler, örneğin 32 alt disiplin altında incelenmeye başlanmasına, kısaca, kalkınma
iktisadına olan ilgide meydana gelen değişmelere bağlayan iktisatçılar da vardır. Bu durum,
kalkınma iktisadının başkalaşımı (metamorphosis of development ecomomics) olarak
adlandırılmıştır. Bu yüzden, kalkınma ekonomisinin içeriği ve yapısındaki değişimin, bir önem
kaybediş olarak değil de, daha kapsamlı ve çok disiplinli olmaya doğru bir eğilim olarak
değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştür. 1980’lerin ortalarından itibaren, kalkınma
iktisatçılarının kalkınma alanında çalışan diğer sosyal bilimlerin – antropoloji, sosyoloji ve
siyaset bilimi –bilginlerinden neler öğrenmeleri gerektiğini daha derinlemesine araştırmaları
için dizayn edilmiş araştırma ve redaksiyon programları başlatılmıştır. Model, kaynak
donatımlarının, kültürel donatımların, kurumların ve son zamanlara kadar teknolojinin ekzojen
gibi muamele gördüğü geleneksel genel denge modelinin ötesine geçmektedir. Bununla
birlikte, uzun dönem ekonomik ve sosyal kalkınma araştırılır iken, bir takım değişkenler
arasındaki ilişkiler en azından kısmen endojen gibi işlem görmelidir. Şablon modelin bir
avantajı, kaynak donatımları ve teknik değişim alanlarının belirlenmesine yardımcı olan
boyutunun görece kuvvetli olmasıdır. Fakat kültürel donatımlar ile teknik veya kurumsal
değişim arasındaki ilişkileri modelleme ve test etme kapasitesi ise nispeten zayıftır. Modelin
ikinci bir avantajı, kaynak ve kültürel donatımlardaki değişiklikler ile teknik ve kurumsal
değişimdeki muhtelif kaynakların rolünün açıklanmasında iktisatçıların ve diğer sosyal
bilimcilerin katkılarının tespitindeki kullanışlılığıdır.
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Diğer taraftan kalkınma ekonomisi, 1980’lerin sonlarında daha “bilimsel” terimler
dahilinde yeniden formüle edilmesi sayesinde tekrardan yükselmeye başlamıştır. Bazı
iktisatçılara göre fikir babalarının daha dik durabilmiş olmaları halinde meydana gelmeyeceği
öngörülen kalkınma iktisadının gerçekleşen önceki çöküşü oldukça acıdır. Ünlü iktisatçı ve
New York Times köşe yazarı Paul Krugman bu düşünceyi şu şekilde ortaya koymuştur:
“Murphy ve diğerlerinin Büyük İtiş Teorisi’nin sunumuna baktığımda (kalkınma iktisadının
dirilişine yardımcı olmuştur), kendimi kalkınma teorisindeki uzun süreli, ani ve hızlı düşüşün
gerçekten gerekli olup olmadığını merak ederken buldum. Model oldukça basittir: üç sayfa, iki
denklem ve bir diyagram”. Bu ifade, 1943’te Paul Rosenstein–Rodan tarafından “Büyük İtiş”’in
formüle edilmesi ile 1989’da Kevin M. Murphy, Andrei Schleifer ve Robert W. Vishny
tarafından yapılan formülasyon arasındaki yarım yüzyıllık kalkınma iktisadı tarihi bağlamında,
Krugman’ın “kalkınma iktisadının düşüşü ve yükselişini” nasıl özetlediğini ortaya
koymaktadır. Krugman’a göre kalkınma teorisi, yeniden formülasyonuna kadar, “bazı harika
yazıları ve ilham veren içgörüleri” bulunan, ancak temel varsayımlarını matematiksel olarak
modelleyemeyen ortalama bir literatürden fazla bir şey değildi. Bu yüzden de entelektüel açıdan
çıkmaza girmişti. Krugman ile diğerlerinin artan verimler veya dışsallıklar (iktisatta
“dışbükeysizlik” olarak adlandırılmaktadır) gibi kavramların neoklasik paradigmaya entegre
etmeyi başarmalarına bağlı olarak kalkınma teorisinin bir yeniden doğuşu tecrübe etmesi ve
bilimsel statü kazanması ancak 1980’lerde mümkün olabilmiştir.
Dönem içerisindeki bir başka kayda değer katkıyı ise Brezilyalı iktisatçı Furtado
sağlamış olup, iktisaden az gelişmiş ülkelerin konularına ve durumlarına yönelik neoklasik
marjinalist analiz uygulamalarına eleştirel bir bakış sergilemiştir. Teknolojik homojenliğin
altını çizen, ancak bu ülkelerin gerçeklikleri ile uyuşmayan marjinalist teorilerin varsayımlarına
işaret eden Furtado, XIX. Yüzyılın erken dönemlerinde başlayan sanayileşmelerinin tarihsel
deneyimlerinin günümüzde yinelenmesi beklenen kalkınmalarının ulaştığı içeriği
sorgulamıştır. Eski ekonomilerin genellikle son derece eşitsiz gelir dağılımı şablonları
tarafından karakterize edildiğini ve bugünlerde onların kalkınmasının günümüzün daha
gelişmiş ekonomilerinin başlangıçta gösterdikleri büyümeden daha ileri ve dinamik bir
teknolojik içerikle gerçekleştiğini hatırlayan adı geçen, günümüzün geri kalmış ülkelerinin
genellikle küçük ve yavaş büyüyen iç piyasalar – onların sanayileşmesini daha zor kılan ve
sürekli olarak onların ödemeler dengesine baskı yapma temayülü göstermektedir – tarafından
engellenmeye meylettiğini göstermiştir. Ona göre bu problemler yalnızca, neoklasik
iktisatçıların çoğunluğunun kulaklarında lanetli olarak çınlayan bir öneri olan ekonomiye aktif
devlet müdahaleleri vasıtasıyla çözülebilir niteliktedir kalkınma kavramı, toplumsal değişime
etki eden faktörlerin etkililik derecesine göre içerik kazanmakta ve toplumsal değişimlerin
neden ve sonuçlarını inceleyen iktisatçı, sosyolog ve tarihçilere göre kavrama farklı anlamlar
yüklenmektedir.

2.4. İktisadi Kalkınmayı Belirleyen Unsurlar
Nüfus artışı, doğal kaynaklar, sermaye birikimi ve teknoloji ekonomik kalkınma
açısından önem taşır. Bunları sırayla inceleyelim; -Nüfus artışı: Üretimin temel amacı insan ve
onun refahıdır. Aynı zamanda üretimin bir numaralı unsurudur. Nüfus artışı, hem çalışan insan
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sayısının artması, hem de çalışan insanların niteliklerinin iyileşmesi bakımından önemlidir. Öte
yandan dünyada, özellikle azgelişmiş ülkelerde nüfus hızla artmaktadır. Buna karşılık
azgelişmiş ülkelerde nüfusun çalışabilecek durumda olan büyük bir kısmından yararlanma
olanağı yoktur. Bu ekonomik, sosyal, teknolojik, moral, psikolojik ve başka pek çok sebeplerin
doğurduğu bir sonuçtur. Oysa çalışan insan sayısıyla refah seviyesi arasında doğru orantı vardır.
Hızlı nüfus artışı karşısında artan üretim ancak yeni doğanları besleyebileceğinden ortalama
gelir düzeyi ya aynı kalmakta ya da yavaş yükselmektedir. Nüfus artışı üstelik ekonominin
kaynaklarının kullanılmasına da tesir etmektedir. Beşeri faktörü geliştirmek zorunluluğu, artan
nüfus karşısında hastahane, okul, diğer alt yapı yatırımlarını arttırmayı gerekli kılmaktadır.
Özellikle nüfus artışı ile öğretim ve eğitim faaliyetleri paralel ilerlemek zorunda bulunmaktadır.
Hızlı nüfus artışı bir yandan işsizliği çoğaltıp, öte yandan gizli işsizliğe yol açtığından genellikle
ana üretim faaliyetlerinde emeğin israfına yol açmaktadır. Çünkü emek biriktirilmesi mümkün
olmayan bir üretim faktörüdür. Doğal kaynaklar: Doğal kaynaklar denilince kullanılabilen
toprakları, ormanları, ülkenin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginliklerini anlamak gerekir.
Doğal kaynaklar üretim artışını sağlayan, ekonomik kalkınmayı hızlandıran
faktörlerden biridir. Yapılan incelemeler dünyada doğal kaynakların dağılımı yönünden
ülkelerarası bir eşitliğin olmadığını ortaya koymuştur. Bazı düşüncelere göre doğal kaynakların
bu adaletsiz dağılımı gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin doğmasında etkili bir faktör olmuştur.
Çünkü, birçok az gelişmiş ülkede doğal kaynaklar kıt ve yetersizdir. Öyleyse doğal kaynakların
titizce değerlendirilmeleri ve ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi olumlu yönde etkilemeleri
için alınacak önlemler hayati önem taşırlar. Bunun için etkili ve yüksek verimli tarımsal
işletmecilik akla gelen ilk amaç oluyor. Bir ülkenin sahip olduğu toprakların verimli işletilmesi
bir yandan çoğu defa toprak reformunu öte yandan tarım reformunu gerekli kılmaktadır.
Ayrıca yalnız toprakların değil, toprak altı ve toprak üstü kaynakların israf edilmeden
işletilmeleri önem taşımaktadır. Burada sermayeye, vasıflı emeğe ve teknolojiye ihtiyaç vardır.
Az gelişmiş ülkelerde bu faktörlerin eksiklikleri ekonomik kalkınmayı frenlemektedir.
-Sermaye birikimi: Üretimi gerçekleştiren büyüme ve kalkınmayı sağlayan faktörlerden
biri de sermayedir. Sermayenin kaynağı da tasarruftur. Eğer bir ülkede tasarruf meyli yüksekse
sermaye birikimi hızlanır, tasarruf eğilimi düşükse sermaye birikimi yavaşlar. Az gelişmiş
ülkelerde atıl duran emek ve doğal kaynakların üretime katılması büyük ölçüde sermaye
birikimine bağlıdır. Az gelişmiş ülkelerde milli gelirin küçük bir oranı tasarrufa dönüşmektedir.
Bunun da nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
a) Yoksulluk, b) Sade bir hayat ve gelişmeye önem veren burjuva ahlakının yerleşmemiş
olması, c) Kıymetli eşya ve atıl stok biriktirmek veya gayri menkuller edinmek yahut hariçteki
para piyasasına transfer suretiyle tasarrufların verimsiz bir şekilde kullanılması, d) Gelişmiş
ülkelerin tüketim normlarının taklit edilmesi. Sonuç olarak düşük tasarruf düşük yatırım
demektir. Düşük yatırım da düşük kalkınma hızı demektir. Düşük kalkınma hızı ya da milli
gelir düşük seviyede tasarruf yaratır. Bu da yoksulluk kısır döngüsünden başka bir şey değildir.
-Teknoloji: Teknoloji, üretim faktörleri bileşiminde verimliliği arttıran ana öğedir.
Ülkenin sahip olduğu sermaye stoku ne kadar büyükse, bunlar ne kadar iyi yani teknik
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bakımdan ne kadar yeni iseler, ülkenin üretim gücü o kadar fazladır. Diğer yandan ilk bakışta
ucuza mal olacağı sanılan teknolojinin gelişmiş bir ülkeden az gelişmiş bir ülkeye transferi
sermaye, yatırım, dinamik müteşebbis, vasıflı emek ve adaptasyon gerektirmektedir. Oysa ki
az gelişmiş ülkeler açısından bakıldığından özellikleri itibariyle teknoloji kullanımını da etkili
düzeyde gerçekleştiremediklerini söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde ise kalkınma ile bilim,
teknik, sermaye ve sanayi paralel gelişmiştir. Oldukça dinamik, sürekli bir devinim ve
yenilenme arayışı içerisinde bulunan bir karakteri haiz olan kalkınma kavramı hakkında, her
ülke/topluluğun kendine has tarihi, tabi, coğrafi, siyasi, iktisadi, sosyal, beşeri, kültürel ve
teknolojik karakteristikleri/altyapıları bulunması nedeniyle genelleme ve soyutlaştırma
yapılması oldukça zahmetli süreçleri içermektedir. Tarihsel süreç içerisindeki kullanımları
arasında göze çarpan farklılıkların ortaya çıkardığı muğlaklığı bir türlü netleştiremeyen
kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik
içerikler kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür.
Kavram, bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme,
büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla iç içe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal
olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir.
Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen
de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır. Modernleşme paradigması, kalkınma konsepti için
kritik önemi haiz bir olgudur.
1950’lerde ortaya çıkan kalkınma iktisadının ana akım modelleri, azgelişmişliğin
birincil nedeni olarak gördüğü “geleneksellik” etiketi ve modernleşmeye olan ihtiyaç üzerinde
yükselmiştir. Sömürgecilik sonrası beşeri konular; aydınlanma ve Avrupa ile Kuzey
Amerika’nın “kalkışı öncesinde (pre–‘take–off’)”, toplumun genel durumuna karşılık gelen
“geleneksel” kaynak tahsisi kurumları tarafından dikte edilen ananeler ve alışkanlıkların
şuursuzca izlenmesi psikolojik vaziyeti içerisinde olmak şeklinde tasavvur edilmiştir. Bu
durumdan “modernleşme” politikaları vasıtasıyla kurtulunabilecektir. Modernizasyon,
insanların kendilerini gönüllü olarak piyasa güçlerinin kurumlarına ve kalkınmacı devlete tabi
tutmaları için “geleneksel” kurumların ve dolayısıyla da zihniyetlerin değiştirilmesini
içermektedir.
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3.1.Kalkınma İktisadının Tarihsel Gelişimi
Her ne kadar geniş anlamda toplumların kalkınma/gelişme/büyüme arayışları insanlığın
ortaya çıkışından beri var olmuşsa da; çağdaş anlamdaki gelişmiş–az gelişmiş ülke ayrımının
kökleri sanayi devrimine kadar götürülmekte ve bu süreçte meydana gelen sosyal, siyasal ve
iktisadî gelişmelerle izah edilmeye çalışılmaktadır. Gerçekten de ülkeler, gerek bulundukları
jeopolitik konumları itibariyle gerekse doğal kaynaklara yakınlık ve uzaklıkları nedeniyle
gelişmelerinde farklılık göstermektedir. Ülkeler arasında bu gelişmişlik farklarının doğmasına
neden olan bu genel etkenler dışında başka etkenler de vardır. Bu farklılıkların doğmasında asıl
neden; aslında iktisat tarihini de ikiye ayıran “sanayi devrimi” dir. Sanayi devrimi ile ivme
kazanan kalkınma arayışlarının coğrafi açıdan kuzey yarımkürede yoğunlaştığına tanık
olunmaktadır. Kalkınma çabalarının başlangıçta genellikle Avrupa merkezli/odaklı olduğu
gözlemlenmekle birlikte, süreç içerisinde Dünya geneline yayıldığı ve okyanusları aşan bu
çabalarda gerek ABD ve gerekse de Japonya’nın ilerleyen dönemlerde ön plana çıktığına şahit
olunmaktadır. Bu bağlamda hem kalkınmışlık hem de az gelişmişlik, doğrudan doğruya
sanayileşmiş ekonomilerin – ilk olarak Avrupa’dakilerin ve daha sonra Kuzey Amerika’nın –
o zamanlarda “prekapitalist tabiatlı yüzlerce yıllık ekonomik sistemler” tarafından karakterize
edilmiş bölgelere doğru boyutsal olarak genişlemesi devrimi aracılığıyla meydana getirildiği
söylenebilir. Bu sistemlerin kuvvetli kapitalist ve sanayileşmiş ekonomilerle bağlantıları, kendi
içlerinde bir yanı kapitalist bir sistem gibi davranmaya meylederken, diğer tarafı daha önceden
beri var olan yapısına bağlı kalma temayülü gösteren karma yapılar dahilinde başlamıştır.
Kalkınma ekonomisi, Dünya sisteminin kanunlarından kurtulmak için yerküre genelinde daha
fazla ya da az radikal çabaların baskısı altında oluşan sosyal dönüşümler tarafından açılan
entelektüel boşlukta ortaya çıkmıştır. Devlet, Doğu’da ve Güneyin sosyalist ülkelerinde
planlama ve sanayileşme, diğer yerlerde de ulusal burjuvazinin kapitalist gelişimi şeklinde
tezahür eden birikim koşullarını olabildiğince otonomlaştırmak ve kendisi etrafında
merkezleştirmek için gayret gösteren yapısal değişimci tüm stratejilerin kalbine
yerleştirilmiştir. Bu husus, Japonya’nın Avrupalı olmayan bir ülkenin kapitalist sistem
dahilindeki bir kalkışı (take – off) başaran yegane ülke olması ve bütün yönletiyle devlet
tarafından yönlendirilen bir sanayileşme örneği (Meiji dönemi) ortaya koyması sayesinde çok
daha iyi anlaşılabilmiştir.
Smith’den sonra iktisatçılar sanayi devrimi, kapitalizmin yükselişi, ticaretin evrimi veya
serbest ticaret ve girişimciliğin yükselişi hakkında yazılar yazmışlardır. Arndt’a göre, bu tarihi
süreçte ekonomik kalkınma olarak tarif edilmiş olan bir ifade, birkaç istisna dışında pek
kullanılmamıştır. Bunun bir istisnası A. Marshall’dır. Marshall ise kalkınma sözcüğünü, “her
türlü düşüncenin gelişmesinde veya sosyal kurumların gelişmesinde olduğu gibi sadece
zamanla ortaya çıkışa işaret eden” edebi bir anlamda kullanmıştır. Görüldüğü gibi kavramın
ekonomik içeriği Marshall’da açık değildir. İkinci bir istisnayı “İktisadi Kalkınma Teorisi”
isimli çalışmasıyla Schumpeter oluşturmaktadır. Üçüncü istisnaya ise, 1920’lerde iktisat
tarihçilerinin “iktisadi kalkınma” terimini kullanmalarında rastlıyoruz. Bu anlamda Lilian
Knowks, bir iktisat tarihçisi olarak 1924’te “İngiliz Deniz Aşırı İmparatorluğunun İktisadi
Kalkınması” adlı kitabını yayınlamıştı. Birkaç yıl sonra Vera Anstey “Hindistan’ın Ekonomik
Kalkınması”nı yazmıştı. R.H. Tawney, 1931’de Çin’le ilgili kitabında “kalkınmanın uzun
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sürecinden” ve “Çin’in iktisadi kalkınmasına neden olan güçlerden” bahsetmişti. Fakat
ekonomik kalkınma terimi yukarıdaki kullanımların hiçbirinde aynı anlamı ifade
etmemekteydi. Tabii ki bu farklı kullanımların bir takım nedenleri bulunmaktadır. Kavramı
kullananlardan Tawney ve Schumpeter, Marks’tan etkilenen iktisatçılardı. Knowks ve Anstey
ise İngiliz İmparatorluğunun tarihçileriydi. Bu etkilenmelerden dolayı birinci gurup iktisatçılar
kalkınma kavramını geçişsiz anlamda, ikinci guruba mensup iktisat tarihçileri ise geçişli
anlamda kullanmaktaydı. Kavramın geçişli ve geçişsiz kullanımları, ekonomik kalkınma
süreçlerinin farklı açıklanması sonucunu doğurmuştur.
Tawney ve Schumpeter’i etkileyen Marks, kalkınma terimini, ekonomi tarihi
yorumunun anahtar kavram olarak belirlemiştir. Marks’ın düşüncesinde “kalkınma” merkezi
bir temadır. Bu anlamda Marks, kendine has mantığın neticesi olarak değişen ekonomik sürecin
sosyal yapıyı (esasında toplumun tümünü) değiştirdiğini, dolayısıyla ekonomik yapıdaki bir
değişmenin toplumsal yapıdaki bir değişmenin nedeni olduğunu analitik bir şekilde göstermeye
çalışmıştır. Dolayısıyla toplumsal değişimin, olumlu veya olumsuz, yönünü belirleyen faktör
ekonomidir. Ekonomik ve toplumsal değişimler ise diyalektiktir. Bunun anlamı, ekonomik
gelişmenin (kalkınmanın) dışardan müdahale ile ani bir ortaya çıkış değil, bir birikimin sonucu
olduğudur. Marks’ta ve daha sonraları da Schumpeter’de kalkınma teriminin geçişsiz
kullanışının temelinde bu mantık yatmaktadır.
1920’li yıllarda iktisadi kalkınma terimi, İngiliz İmparatorluğu tarihçileri tarafından
Marksistlere göre farklı bir bağlamda kullanılmıştır. Tarihçiler, iktisadi kalkınma kavramı
çerçevesinde tabii kaynakları en üst düzeyde kullanmak gibi faaliyetlerden bahsetmişlerdir.
Halbuki Marks ve Schumpeter’e göre iktisadi kalkınma, kimsenin tekelinde olmaksızın ortaya
çıkmış bir süreçtir. Buna karşın koloniyal politikalarla ilgilenen Milner için iktisadi kalkınma
bir faaliyettir; ve özellikle tam anlamıyla olmasa bile bir hükümet (yönetim) aktivitesidir.
Marksist anlamda gelişen bir toplum veya ekonomik sistem vardır; Milner’e göre ise gelişmekte
olan doğal kaynaklardan yararlanma biçimidir. Bu nedenle iktisadi kalkınma Marksist anlamda
geçişsiz, Milner’e göre de geçişli bir fiildir. İktisadi kalkınma terimi, İkinci Dünya Savaşı
boyunca Marksist literatür dışında kullanılmamış olmasına rağmen doğal kaynakların
işletilmesi veya geliştirilmesine işaret etmeye de devam etmiştir. Ne Marks’ın ve
Schumpeter’in ne de İngiliz İmparatorluğu tarihçilerinin çalışmalarında kalkınma teriminin geri
kalmış toplumları anlatan bir içeriğini bulmak mümkün değildir. Geri kalmış toplumları anlatan
bir içeriğin ilk kullanımına Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) ana sözleşmesinde (28
Haziran 1919) rastlanmaktadır. Burada hem kalkınma hem de kalkınmanın karşıtı olan
kalkınmamışlık kavramları kullanılmıştır. Sözleşmede, “bu halkların refahı ve kalkınması
uygarlığın kutsal misyonunu oluşturur” denilmiştir. Fakat buradaki kalkınma terimi,
uygarlık/çağdaşlık teriminin sinonimi olarak kullanılmış, dolayısıyla ekonomik yapıdaki bir
gelişme değil sosyo-kültürel bir gelişme ön plana çıkarılmıştır. Daha sonraki yıllarda Milletler
Cemiyeti tarafından yapılan yayınlarda ve metinlerde başta olmak üzere ekonomik içeriğin
netleştiği ve ekonomik kalkınmanın diğer sosyal bilimlerden ayrılarak özerklik kazandığı
görülmüştür. Nihayet 1947’de Birleşmiş Milletler, kalkınma planlarına dair incelemelerinde
hükümetlerin iktisadi kalkınmada nihai amacının tüm nüfusun refah seviyesini yükseltmek
olduğunu duyurmuştur.
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Bu dönemden itibaren iktisadi kalkınma, azgelişmiş ülkelerdeki kişi başına gelir
artışıyla neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir. 1944 yılında A.Lewis, zengin ve fakir ülkeler
arasında kişi başına gelir farklarındaki açığı kapatmaya yönelik hızlı bir iktisadi kalkınma
programı amacını deklare etmiştir. Daha sonra ise kalkınmaya yönelik olarak İktisadi Büyüme
Teorisi eserini yayınlamıştır. W. W. Rostow’un, Marks’ın tezlerini tartıştığı İktisadi Büyümenin
Aşamaları isimli çalışması ekonomik kalkınmanın incelendiği eserlerden birisini
oluşturmuştur. Gunnar Myrdal ise, 1957’de iktisadi kalkınmayı tüm nüfusun hayat düzeyinde
bir artış olarak tarif ederek kavramın genel kullanımını yansıtmıştır.
Kalkınma iktisadının bir disiplin olarak ortaya çıkışı ise, 1930’lardaki Büyük Bunalımla
başlamıştır. 1939-1945 arasındaki uluslararası ekonomik sistemin çöküşünün meydana
getirdiği sarsıntı da kalkınma ekonomisine asıl ivmeyi kazandırmıştır. Gelişmiş Batılı ülkeler
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarıyla ilgilenmemişlerdir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra az gelişmiş ülkelerin birer birer siyasi bağımsızlıklarına
kavuşması beraberinde ekonomik bağımsızlık ve buna bağlı olarak ekonomik kalkınma
sorununun daha fazla gündeme oturmasına zemin hazırlamıştır. Böylece iktisatçıların da
kalkınma konusu üzerine daha ciddiyetle eğildikleri bir dönem başlamıştır. İktisat
politikalarının tasarımı için de kavramsal bir kalkınma doktrininin oluşturulması zorunlu hale
gelmiştir. Tutarlı bir kalkınma stratejisinin oluşturulabilmesi için ise kalkınma hedefleri,
kavramsal çerçeve ve mevcut durumu teşhis etmek, performansı ölçmek ve hipotezi test etmek
için kullanılacak veri setine ihtiyaç vardır. İktisadi kalkınma bağımsızlığını yeni kazanan
ülkeler için temel hedef haline gelmiştir. İktisadi kalkınmadan anlaşılan ise çoğunlukla iktisadi
büyüme olmuştur. Bu şekilde gelir ve sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılacağı düşünülmüştür.
Milli gelir artışları ise kalkınmanın hem hedefi hem de ölçüsü olarak alınmıştır. Kalkınma
ekonomisinin İkinci Dünya Savaşından sonra bir disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze
kadar kavram, ekonomik yönü itibariyle değerlendirilmiştir. Hem kalkınma teorilerinde hem de
kalkınma stratejilerinde bu vurgu çok açıktır. Dengeli ve Dengesiz Kalkınma Teorilerinde,
Neo-Liberal Yaklaşımlarda ve Bağımlılık Teorilerinde sorun, üretim sürecinin ekonomik
yönlerinde görülmüş, dolayısıyla çözüm önerileri de üretim faktörlerinin nasıl elde edileceği,
nasıl bir araya getirileceği ve nasıl üretime sokulacağı üzerinde yoğunlaşmıştır. Kalkınma
Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve
politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Yakın bir geçmişte Hla Myint, trendi
tersine çevirmeye çalışmıştır. Geri kalmış ülkeler tabirini kişi başına düşük gelirle nitelemeye
karşı, daha önceki azgelişmiş doğal kaynaklar ve geri kalmış halklar arasında yapılan; ilkini
azgelişmiş kaynaklar anlamında, ikincisini ise belli bir bölgenin geri kalmış halkını tanımlamak
amacıyla kullanmıştır. Çünkü Myint, doğal kaynakların miktarının etkin bir şekilde artmasının
mutlaka halkın geri kalmışlığını azaltacağı fikrinde değildir. Ona göre, “geri kalmış insanlardan
bahsedildiğinde ekonomik mücadelede başarısız olanlar akla gelmelidir. Azgelişmiş kaynaklar
ise dağıtım sürecinde insanları, ekonomik çevreleri içinde ya da homojen bir grup olarak ele
almaktan ziyade kaynaklardan biri olarak incelemeyi gerektirir. Bu anlamda insan grupla
birlikte değerlendirilmez, ayrı bir ekonomik birim olarak ele alınır.” Sonuç olarak Myint,
azgelişmiş kaynakların ve insanların geri kalmışlığının iki ayrı olgu olduğunu ve birlikte ortaya
çıkmak zorunluluklarının olmadığını, ikisinin bir arada olduğu zaman fasit bir daire
oluşturduklarını belirtmiştir.
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Fakat Myint’in bu tanımlaması literatürde pek yer bulmamıştır. Çünkü uzun zamandan
beri kalkınma, “...mal ve hizmetlerin artan ölçüde akımına yansıyan... maddi refahta, kendini
besleyen sürekli bir iyileşme olarak” tanımlanmıştı; veya başlangıçta iktisadi kalkınma ve
iktisadi büyüme terimleri kişi başına gelirde kendini besleyen bir artışı ifade etmede
kullanılmıştı. Kalkınmış ülke ise daha fazla sermaye, emek ve kullanışlı doğal kaynakları
işlemek için potansiyel reçeteleri olan veya bunların hepsine sahip bulunarak bütün kaynakları
mevcut nüfusunu daha yüksek bir yaşam standardına ulaştırmak için kullanan ülke olarak
belirlenmişti. Böylece sosyal, siyasal ve ekonomik içerikleriyle birlikte toplumsal bir olgu olan
kalkınma kavramı, ekonomi gibi tek bir faktörü kapsayacak bir biçimde içeriği daraltılmış ve
literatürde bu anlamda kullanılmıştır. Sosyo-kültürel ve siyasal yönleri ise ihmal edilmiştir.
Kalkınma iktisadı disiplininin kendine konu edindiği sorunlar XVIII. yüzyıla
dayanmasına rağmen, teorik inşasının XX. yüzyıla sarktığı rahatlıkla söylenilebilir. Bünyesinde
hem sübjektif, hem de objektif unsurları barındırması ve ülkeler arasında iktisadî, sosyal ve
siyasal yapılar, tabi kaynaklar, eğitim düzeyleri, sağlık imkânları vb. kıstaslar bakımından
farklılıklar bulunması nedeniyle, iktisadî kalkınma ile ilgili tüm zamanlar ve mekânlar için
genel geçerli, değişmez ölçütler geliştirilmesi mümkün olamamıştır.
Modernleşme paradigması, kalkınma konsepti için kritik önemi haiz bir olgudur.
1950’lerde ortaya çıkan kalkınma iktisadının ana akım modelleri, azgelişmişliğin birincil
nedeni olarak gördüğü “geleneksellik” etiketi ve modernleşmeye olan ihtiyaç üzerinde
yükselmiştir. Sömürgecilik sonrası beşeri konular; aydınlanma ve Avrupa ile Kuzey
Amerika’nın “kalkışı öncesinde (pre–‘take–off’)”, toplumun genel durumuna karşılık gelen
“geleneksel” kaynak tahsisi kurumları tarafından dikte edilen ananeler ve alışkanlıkların
şuursuzca izlenmesi psikolojik vaziyeti içerisinde olmak şeklinde tasavvur edilmiştir.
Bu durumdan “modernleşme” politikaları vasıtasıyla kurtulunabilecektir.
Modernizasyon, insanların kendilerini gönüllü olarak piyasa güçlerinin kurumlarına ve
kalkınmacı devlete tabi tutmaları için “geleneksel” kurumların ve dolayısıyla da zihniyetlerin
değiştirilmesini içermektedir.
Kalkınma iktisadının yıldızı, II. Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte başta akademik,
entelektüel ve politik çevreler olmak üzere iktisat ile ilgilenen tüm kesimler nezdinde
parlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya ülkelerini gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş
ülkeler şeklinde ikiye ayırmak mümkün hale gelmiştir. Daha sonra Dünya Bankası bu ülkeleri
diğer ülkeler karşısında daha az gurur kırıcı bir sınıflandırma olması için “Gelişmekte Olan
Ülkeler” olarak değiştirmiştir.
Kronolojik açıdan çağdaş anlamda kalkınma iktisadı ile ilgili yapılan
dönemselleştirmelerde, II. Dünya Savaşı’nın milat olarak alındığı görülmektedir. II. Dünya
Savaşı’ndan önce Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik araştırmaların kökenini, aslında,
Avrupa’nın Latin Amerika, Asya ve Afrika’nın kolonileştirilmeleriyle ilgili geçmiş
incelemelere kadar uzatmak mümkündür. Ancak, bu incelemeler daha çok ele alınan yoksul
ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakları ve oranın çevresel koşullarını tanımaya ve
özelliklerini keşfetmeye yönelik çalışmalardır. Bugünkü anlamda bir teori inşasına ve

71

genellemeler çıkarmaya yönelik araştırmalar değildir. Her ne kadar formel iktisadın embriyonik
safhasında temelleri atılsa da …, kalkınma iktisadının formel olarak doğuşu ve hatta sosyolog–
tarihçi– iktisatçı–psikologların bileşkesi görünümünü alması, II. Dünya Savaşı ile mümkün
olmuştur. İktisatçıların çoğunluğu, kalkınma ekonomisinin bir alt disiplin olarak ortaya
çıkışının 1930’lardaki Büyük Bunalım ile başladığını kabul etmekte ve 1939–1945 arasındaki
uluslararası ekonomik sistemin çöküşünün meydana getirdiği sarsıntının kalkınma ekonomisine
asıl ivmeyi kazandırdığını belirtmektedir. Bu dönem itibarıyla kolonyal iktisadın yerini
kalkınma iktisadı almıştır. 1951 yılına gelindiğinde Arthur Lewis, Birleşmiş Milletler
bünyesinde faaliyet gösteren bir uzmanlar grubu tarafından hazırlanan “Azgelişmiş Ülkelerin
Ekonomik Kalkınması İçin Tedbirler” konulu raporu kaleme almıştır. Söz konusu rapor,
tarımda artık durumda bulunan işgücünün genişleyen kapitalist sanayi sektörüne transfer
edilmesi ve finansmanının da toplumsal sermayenin büyük ve uluslararası ölçekte transferleri
vasıtasıyla sağlanması fikri üzerine temellendirilmesi sayesinde de ekonomik kalkınma süreci
için güçlü bir paradigma oluşturmuştur.
Diğer taraftan; II. Dünya Savaşı öncesinde iktisat çevrelerinin ağırlıklı olarak üzerinde
durduğu konuların “Denge ve İstikrar” kavramları etrafında kümelendiği gözlemlenir iken,
savaş sonrasında “Büyüme ve Kalkınma” konseptleri üzerinde odaklanıldığı kalkınmanın az
gelişmiş ülkelerce ulaşılması gereken bir ideal addedilerek tüm toplumun tüm yapı, kurum ve
mekanizmaların bu hedef doğrultusunda organize edilmeye çalışılmasının II. Dünya Savaşı
sonrasındaki döneme tekabül ettiği görülmektedir.
1960’lı yıllarda, kalkınma ve gelişme büyük ölçüde ulusal gelirdeki artışlarla ifade
edilirken; kalkınmadaki temel amaç, üretim ve istihdam yapısını tarım dışında sanayi ve hizmet
sektörlerine dönüştürmek olmuştur. Dolayısıyla bu dönemlerde, ülke refahındaki değişimlerin
göstergesi olarak, kişi başına milli gelir ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmeyi, insani,
sosyal, kültürel, çevresel ve mekansal boyutlarıyla da tanımlama amacı taşıyan yeni yaklaşım,
ekonomik büyüme kavramı yanında; yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel
dengesizliklerin de gelişme tanımlarının içinde değerlendirilmesini öne çıkarmıştır.
Kalkınmışlık düzeyinin ölçülmesi, tüm zamanlar boyunca kalkınma iktisadının temel ilgi
alanları – ve belli ölçülerde de açmazları arasında yer almıştır. Klakınma iktisadının
öncüisimlerinden biri olan Celso Furtado’ya göre ekonomik kalkınma, işgücünün fiziksel
verimliliğinde diğer üretim faktörleri ile kombinasyonundaki biçimsel ve/veya oransal
değişimlerden – yani üretken kaynakların belirli bir donatım dahilindeki teknik ilerlemesi
vasıtasıyla – kaynaklanan ortalama artışa eşitlenecektir. Yine Furtago’ya göre gelir dağılımı bir
yandan toplam talepteki artış ve çeşitlendirme, diğer taraftan da sermaye birikimi ve yatırımlar
aracılığıyla birtakım değişikliklerin tetiklenmesinin yoludur. Yine dış dengesizlikler ve iç
fiyatlar enflasyonunda belirlenen eğilimler kalkınmakta olan tüm ülkelerin ekonomik büyüme
sürecinin doğasında var olmuştur. İhracatın arttırılması ve/veya ithalatın yerli üretimle ikamesi
yoluyla bu tür eğilimlerin sadece geçici bir süreliğine üstesinden gelinebilmektedir ve bu
alternatiflerin hiç biri piyasa güçlerinin serbestçe etkileşimi aracılığıyla normal olarak elde
edilebilir ve sürdürülebilir niteliktedir, bu nedenle de sürekli olarak hükümet müdahale ve
kontrollerini gerektirmektedir. Furtado için “Çağdaş Az Gelişmişlik Olgusu”’nu nihayetinde
yapılandıran bu tür düalistik ekonomi olup, bu nedenle “zaten daha üstün bir kalkınma düzeyi
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yakalamış ekonomilerin muhakkak geçmek durumunda oldukları bir aşama” olarak değil,
“otonom tarihsel süreç”’in bir ürünü olarak görülmüştür. Bununla birlikte Furtago, bu karma
veya düalistik ekonomilerin de sanayileşmeye muktedir olduklarını – örneğin, daha önce
Brezilya vakasıyla kanıtlandığı gibi – eklemiştir, fakat sanayileşme süreci daima o ülkenin
kendi tarihi yasalarına bağlı kalmıştır ve halihazırda gelişmiş durumdaki ülkeler tarafından daha
önce izlenmiş olunan kalkınma rotasını otomatik olarak takip etmemiştir.
Kalkınma iktisadının gelişim süreci dikkatle incelendiğinde, genel uluslar arası iktisadî
konjonktür paralelinde birtakım eğilim ve yönelişler göze çarpmaktadır. Bu eğilim ve
yönelişler, Korten’in sivil toplum kuruluşları için geliştirdiği “Nesiller Arası Değişimler”
analizinden istifadeyle açıklanabilecek nitelikte olup, kalkınma iktisadının II. Dünya Savaşı
sonrasındaki gelişim sürecinin bu kapsamda üç farklı dönem çerçevesinde ele alınması
mümkündür:

3.1.1.Birinci Dönem
Kalkınma iktisadı literatürü irdelendiğinde, kalkınma/gelişme olgusunun iki farklı
perspektif dâhilinde ele alındığı görülmektedir. Bu perspektiflerden birincisi, kalkınma ve
azgelişmişlik meselelerine gelişmiş ülkelerin açısından yaklaşmak suretiyle sıkıntıların
kökenini azgelişmiş ülkelerin içsel dinamiklerinde arayan, azgelişmişliği geçici bir olgu olarak
mütalaa ederek ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının gelişmiş ülkelerin seviyesinde
eşitleneceğini varsaymaktadır. İkinci perspektif ise; söz konusu sorunsallara azgelişmiş ülkeler
açısından bakarak, azgelişmişliği iki blok arasındaki ilişkinin eşitsiz doğası gereği olduğunu ve
azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere olan bağımlılığınca üretilen ve yapısal bir özellik arz
eden bağımlılık ilişkisinin belirlediği sürekli bir olgu olarak kabul etmektedir.
Hirschman’a atfen, iktisat biliminin bir alt disiplini olarak belli bir döneme damgasını
vuran kalkınma iktisadının, neoklasik iktisat teorisinden esinlenen aşağıdaki iki temel
önermeye dayandığına işaret eden Aydın, bu iki önermeyi şu şekilde ortaya koymuştur:
1. Çevre ülkelerin özgün şartları, geleneksel (neoklasik) analizin önemli bir bölümünü
uygulanamaz ve yanıltıcı kılmaktadır: bu önerme neoklasik teorinin merkezinde yer alan tek
iktisat yaklaşımının reddi olarak yorumlanabilir.
2. Merkez ile çevre arasındaki iktisadi ilişki, çevrenin kalkınma sürecini olumlu yönde
etkilemektedir: bu önerme ise, neoklasik teorinin karşılıklı çıkar yaklaşımının kabulüdür.
II. Dünya Savaşı’ndan sonraki ilk 10 yılda gerek resmi kalkınma anlayışı, gerekse de
uygulanan stratejilerin niteliği uyarınca, savaş sırasında yıkıma uğrayan Avrupa’nın iktisaden
yeniden güçlü bir hale getirilmesine ağırlık verilmiştir. Uzun yıllar boyunca, maddi refahın
arttırılması yani gelişmenin daha çok ekonomik yanına ağırlık verilirken, II. Dünya Savaşı’nın
ardından, gelişme olgusuna sosyal içerikler de kazandırılmaya başlanmıştır. Kalkınma iktisadı
ayrı bir dal olarak ortaya çıktığında ise, öncelikli ilgi ve uygulama alanını savaş sonrası yıkılan
Batı Avrupa’nın yeniden canlandırılması ve kısmen de Japonya’nın kalkınması oluşturmuştur.
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Gerek II. Dünya Savaşı sonrasında tesis edilmeye çalışılan “Yeni Dünya Düzeni” ve
gerekse de bağımsızlıklarını kazanan devletlerin izledikleri politikaların da etkisiyle Dünya
çapında topyekûn bir kalkınma hamlesi başlatılmıştır. Bu bağlamda; iktisatçılar kalkınma
ekonomisi hakkında yazmaya pek farklı rotalardan geçmek suretiyle başlamışlardır.
Bazıları için motivasyon, egzotik bir toplumda iktisat yaparak entelektüel meydan
okumak olmuştur. Diğerleri için ise; fakir ülkelerdeki refah düzeylerini yükseltmek için bir
misyon üstlenmeye yönelik kuvvetli motiftir.
Kalkınma kavramının Üçüncü Dünya ülkeleriyle ve buralarda yaşayan insanlarla
ilişkilendirilmesi, 1950’lerin ortalarından itibaren gerçekleşmiştir. Fakirlik, açlık, yetersiz
beslenme, anne–çocuk sağlığı/bakımı gibi konuların da kalkınma kavramı ve iktisat ile ağırlıklı
bir şekilde ilişkilendirilmesine yine II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda başlandığına tanık
olunmaktadır. Nitekim, kalkınma iktisadının duayenlerinden Hans Singer, 1940’ların
sonlarında eski öğretmeni Joseph Schumpeter’i ziyarete gittiği esnada, tamamen tesadüf eseri
dinlediği Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de görevli genç bir beslenme uzmanı
olan Nevin Schrimshaw’ın konferansında dile getirdiği;
– Küçük yaştaki çocukların özellikle de çocukluklarının ilk yılları ve hatta doğumdan
önce anne karnında oldukları dönemlerdeki beslenme bozukluklarının beyin kapasiteleri
üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı,
– Bu çocukların normal çocuklara kıyasla daha düşük beyin kapasitesine sahip
olacakları ve daha az beyin hücreleri geliştirebilecekleri,
– Hayatlarının daha sonraki dönemlerinde doğru ve yeterli beslenmeleri halinde dahi bu
eksikliklerin telafi edilemeyeceği ve bu çocukların beyin kapasitesi bakımından kalıcı bir
şekilde engelli olacakları, hususlarından oldukça etkilenmiş ve öteki durumdakinden daha
düşük bir sermaye – çıktı oranına sahip olacaklarından dolayı, yetersiz beslenme yüzünden bu
çocuklar için daha sonraki yaşamlarında yapılacak yüklü miktardaki eğitim harcamalarının
basit tedbirler alınmaması yüzenden ciddi israfa yol açacağını öngörmüştür. Bu bağlamda
Singer, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu [United Nations Children’s Fund (UNICEF)] İcra
Direktörü Maurice Pate’in çocukların problemleriyle ilgilenmesi yöndeki talebinin sadece
insani açıdan değil, kalkınma iktisadı bakımından da asli önemi bulunan bir yönü bulunduğunu
idrak etmiştir. Sosyal kalkınmanın önemine ilk vurgu yapan iktisatçılardan biri olan Singer’in
bu konuda Birleşmiş Milletler için 1947 yılında hazırladığı rapor, 10–15 yıl sonrasında insan
kaynakları iktisadı veya eğitim ekonomisi olarak adlandırılan disiplinler için öncü nitelik
taşıyan bir kaynak olmuştur.
Öte yandan; toplumda gözlemlenebilen bir takım somut yansımalar ve görüntülerle
tanımlanabilen ve halkın refah düzeyinin artması anlamında kullanılan kalkınma kavramının
içeriği zamanla zenginleşmiştir. Sadece maddi refahın (beslenme, barınma, sağlık, eğitim, fırsat
eşitliği vb.) artması değil, aynı zamanda, insan hakları, siyasal haklar uygun bir doğal ve sosyal
çevrede yaşama vs. de artık refah göstergeleri arasına dâhil edilmiş durumdadır. Öte yandan
refah göstergeleri, kişi başına düşen GSMH artışının, eğitimde fırsat eşitliği, çocuk ölüm oranı,
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beslenme, vb.’nin de çevre boyutunu dikkate almadıkça, yetersiz kaldığı anlaşılmış
durumdadır. Gerçekten bir refah göstergesi sayılan GSMH artışı, ağır bir çevre maliyeti
pahasına gerçekleşebilmektedir. Nitekim ekseriyetle öyle olmaktadır. Elbette refah artışından
yarar sağlayanlarla, çevrenin tahribinden olumsuz etkilenen çevreler de farklı olabilmektedir.
Nesiller arasında da durum aynıdır. Bugünkü neslin refahını artıran bir ekonomik büyüme,
gelecek nesillerin yaşamının ve refahının ön koşullarını ortadan kaldırabilmektedir.
1929 Büyük Buhranı’nı takip eden süreçte hakim öğreti konumuna yükselen Keynesyen
ekolün iktisat politikalarının belirlenmesindeki etkinliği, modernleşme kuramının güçlü desteği
ve lehteki konjonktür faktörlerinin eş zamanlı bileşimi sayesinde, gelişmiş ülkelerden az
gelişmiş ülkelere aktarılacak fonlar vasıtasıyla yoksulluk ve az gelişmişlik kısır döngüsünün
kırılacağı öngörüsü ön plana çıkmıştır. Bu öngörü paralelinde de, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı
enkazın ortadan kaldırılması hedefi ile başlayan süreç; pozitif özgürlük anlayışından hareketle
bireylere temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra eğitim, sağlık, çalışma, örgütlenme hakları gibi
birtakım sosyal ve ekonomik haklar sağlanması, sosyal adaletin gerçek anlamda tesisi ve
meydana getirilen millî gelirin toplumun kesimleri arasında yeniden dağıtılması görevlerinin
devletçe üstlenilmesini beraberinde getirmiş ve netice itibarıyla “‘Refah Devleti (Welfare
State)” konsepti ve uygulamaları döneme damgasını vurmuştur. Hiç kuşkusuz bu dönüşüm, II.
Dünya Savaşı’ndan sonra yerel ve uluslararası düzeyde bilimsel, ekonomik ve siyasal nitelikte
bütün koşullar kalkınma sürecinde devletin etkin bir şekilde rol oynayabilmesi için kuramsal
ve pratik açıdan uygun bir ortam olması sayesinde gerçekleşebilmiştir.

3.1.2.İkinci Dönem
XX. Yüzyıl’ın ilk yarısında filizlenen ve II. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde iktisat
politikalarına yön verir hale gelen zihniyet değişimleri doğrultusundaki arayışların meyvesini
verdiği belli başlı alanlardan biri de; hiç kuşkusuz bölgeler ve ülkeler arası gelişmişlik
farklılıklarının ortadan kaldırılması idealidir. 1970’lere kadar ekzojen kalkınma yaklaşımı,
bölgesel kalkınmada hâkim model konumda olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde kalkınmanın,
“kalkınma kutupları” olgusunda olduğu gibi, gelişmiş bölgelerden az gelişmiş ya da geri kalmış
bölgelere doğru yayılma göstereceği kabul görmüştür. 1970’li yılların sonlarına doğru bu tür
modeller, bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemediği için terk edilmeye başlanmış,
büyük ölçüde yerel kaynaklara dayalı, yerel aktör ve dinamikler tarafından gerçekleştirilen ve
sürdürülen bir kalkınma anlayışı olarak tanımlanabilen endojen kalkınma yaklaşımı ön plana
çıkmıştır.
Endojen bölgesel kalkınma; bölgesel önceliklere, yerel kaynaklar ve yerel faaliyetlerin
endojen potansiyellerine önem veren bir kalkınma stratejisidir. Bu kalkınma anlayışı, yerel–
bölgesel aktör ve dinamiklerin kalkınma sürecinin başlaması, planlanması, uygulanması ve
izlenmesi faaliyetlerine aktif olarak katılımına imkân sağlamaktadır. Endojen kalkınma; her
ülkenin kendi özgeçmişine ve kendi öz kaynaklarına dayalı, orijinal bir kalkınma yolu bulması,
sürece egemen olması, kitlelerin son analizde bir toplumsal değişim süreci olan kalkınmaya
aktif olarak katılması, sürecin öznesi durumuna gelmesi, kâr maksimizasyonunun yerini gelir
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maksimizasyonunun alması, sermayenin değil istihdamın öncelik alması, özel sermayenin kâr
oranını yükseltme kaygısının yerini, yaşam kalitesinin yükseltilmesi kaygısının alması,
neoklasik iktisadın yaklaşımlarının tersine sermaye birikiminin değil maddi refahın öncellikli
amaç durumuna gelmesi vb. gibi tezleri içermektedir. Elbette ki endojen kalkınma sadece iç
kaynaklara, öz kaynaklara dayalı bir tercih anlamına gelmemektedir. Kendi gücüne dayanmayı,
kendi gücünden ve olanaklarından hareketle kalkınmayı, dış belirleyiciliklerden sürecin
kolaylıkla etkilenip yara almadığı, kitlelerin de belirleyici olduğu bir durumu ifade etmektedir.
Endojen kalkınma yaklaşımının iktisat politikaları kapsamında gündelik yaşama en
somut yansımalarından biri de hiç kuşkusuz ki bölgesel kalkınma ajanslarıdır. Bölgesel
Kalkınma Ajansları, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş bir
bölgenin sosyo–ekonomik koşullarını geliştirmek amacıyla Dünya'da 1930’lu yıllardan itibaren
kurulmuşlardır. Önemli bir bölümü Avrupa’da olmak üzere pek çok Bölgesel Kalkınma Ajansı
mevcuttur. Bu konudaki ilk örnek, 1933 yılında ABD'de Tennessee Valley Authority
(TVA)’nin 1930’larda kurulmasıdır. Daha sonra Avusturya, Belçika, Brezilya, Almanya,
Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’da da birçok
Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulmuştur. II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve hızlı teknolojik
gelişmeler sonucu, Batı ülkelerinde bölgeler arası farklılıkların daha da belirgin hale gelmesiyle
birlikte, bölgesel kalkınma ajansları yaygınlaşmaya başlamıştır. Nitekim Dünya genelinde
20.000 civarında kalkınma ajansı faaliyet göstermekte olup, 1.600’ü Avrupa’dadır. Bölgesel
Kalkınma Ajansları’nın temel kuruluş nedenleri; bölgesel stratejilerin uygulanması, yerel ve
bölgesel girişimciliği destekleme, alt yapı hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olma, özel
sektörün yakın geleceği için yerel–bölgesel çözümler araştırma ve bölgesel talepleri
karşılayacak yeni ürün ve hizmet üretimi için finansal garantiler ve çözümler arama şeklinde
özetlenmektedir.
Bu kuruluşların hukuki ve örgütsel yapıları, görev ve faaliyetleri, yetki ve
sorumlulukları, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri büyük
farklılıklar göstermekte ve genel geçer bir kalkınma ajansı modeli tanımlamayı oldukça
güçleştirmektedir.
Bununla birlikte, kalkınmanın dinamik ve değişken yapısına uygun olarak, kalkınma
ajanslarının yapıları, faaliyetleri ve finansman kaynakları da zaman içinde oldukça değişmiştir.
Ancak genel olarak kalkınma ajansı kavramının 1980’lerde yaygınlaşan kamu işletmeciliği
anlayışı ve küreselleşme ile artan yerel rekabetle birlikte 1990’larda yaygınlaşan yönetişim
anlayışının bir ürünü olduğu söylenebilir. Buna göre bölgesel kalkınma ajansları, yeni
kalkınmacılık anlayışının örgütsel biçimi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda bölgesel
kalkınma ajansları, küreselleşme süreci ile birlikte şiddetlenen rekabet koşullarında özel sektör
ile yerel aktörlerin kalkınma sürecine aktif katılımlarını sağlamakla görevli ana unsur
konumuna yükselmiş olup, Türkiye’de de Güneydoğu Anadolu Projesi için kurulan GAP
Kalkınma İdaresi’ni Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde çıkarılan “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 08 Şubat 2006
tarihinde yürürlüğe girmesi akabinde ivme kazanmıştır.
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3.1.3.Üçüncü Dönem
İktisat biliminin bir alt disiplini olarak II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda ortaya
çıktığı genel kabul gören kalkınma iktisadının gelişim sürecinin, uzun yıllar boyunca iki dönem
halinde incelendiği görülmektedir. Bu bağlamda; II. Dünya Savaşı’nın bitiminden 1970’lerin
ilk yarısında baş gösteren petrol krizine kadar olan dönem kalkınma iktisadının yükseliş
devresini, takip eden yıllar ise kalkınma iktisadının görece revaçtan düştüğü ve bununla eş
zamanlı olarak da içeriği itibarıyla ciddî bir dönüşümün başladığı evreyi teşkil etmiştir. Bu ciddi
dönüşümü başlatan unsur ise; “sürdürülebilirlik” düşüncesinin iktisat teorisine entegre
edilmesine yönelik arayışlardır.
Keynesyen teori ve politikaların teoride ve uygulamada iktidarı ele geçirmesi, ABD ve
SSCB önderliğindeki iki kutuplu yeni Dünya düzeninde yaşanan rekabet, ülkeler arasındaki
bağımlılık ilişkilerinin evrim geçirmesine rağmen mevcudiyetini sürdürmesi, uluslararası
kuruluşların etkinliğinin artması ve yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerde geri kalmışlıktan
kurtulmak yönünde oluşan güçlü irade, kalkınma iktisadının yükselişi için gerek ulusal gerekse
de uluslararası platformda uygun bir altyapı oluşturmuştur.
Uzun dönemli bir Kondratief dalgasının yükselme aşaması ile konjonktür dalgasının
genişleme aşamasının çakışmasına sahne olan II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yaklaşık çeyrek
asırlık kesintisiz yükseliş dönemi, 1970’li yılların ilk yarısından itibaren Dünya’yı saran yeni
kriz dalgası ile son bulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında devletin yoğun müdahalesi ile
kalkınma başarılarında görülen iyimserlik, 1970’li yıllardan sonra yavaş yavaş tıkanmaya ve
burada ele alınma olanağı bulunmayan ödemeler dengesi, iç ve dış borç yükü, yoksulluk gibi
diğer göstergelerde de benzeri başarısızlık sinyalleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Az gelişmiş
ülkelerdeki ekonomik sorunlar, özellikle 1970’lerden itibaren Dünya’daki konjonktürel
dalgalanmalar eşliğinde daha da derinleşmiş gelişmiş–gelişmekte olan ayrımı gözetmeksizin
pek çok ülkeyi “bir ülkede veya ülke grubunda yaşanan bir güvensizlik şokunun, iktisadî karar
birimlerinin birbirlerine ve piyasalara güvenlerini tamamen yitirmeleri ve güvene dayalı tüm
ilişkilerini kesmeleri sonucunda sistemin işlerliğini yitirmesini ve güven bunalımının kendi
kendisini besleyen bir süreç içinde derinleşmesi” olarak tanımlanan iktisadî krizlere
sürüklemiştir. Bu kriz dalgasının konumuza yansıması ise; kalkınmaya ilişkin iyimser
yaklaşımların yerini karamsarlığa ve yeni paradigma arayışlarına bırakması şeklinde tezahür
etmiştir.
XX. yüzyıl, insanlık tarihinde elde edilen çeşitli kazanımların vurgulanabilmesi için pek
çok değişik tanımlamayla anılmaktadır. Ancak özellikle 1950’li yıllardan itibaren dünyamızın
pek çok bölgesinde yavaş yavaş ortaya çıkan ve sınır aşan özelliği ile giderek küresel bir sorun
haline dönüşen çevre sorunları, hiç şüphesiz yaşadığımız yüzyıla ve sonrasına damgasını vuran
en önemli süreçlerin arasında yer almaktadır. Nitekim süreç ve sorun Birleşmiş Milletler
düzeyinde, 1972’de Stockholm’de düzenlenen İnsan ve Çevre Konferansı ile uluslararası
düzeyde kabul görmüş, 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporu ile “Sürdürülebilir
Kalkınma” kavramı teknik olarak tanımlanmış, 1992’de Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda kabul edilen “Gündem 21” ile yol haritası çıkarılmış, 2002’de Johannesburg’da
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düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda da 15 yıllık “Uygulama Planı”
uzun müzakereler sonucunda ortaya çıkarılmış ve tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
Buna göre yerel ölçekteki çalışmalar hareketle gündeme giren ve parçacıl çözümler öne
süren sürdürülebilir kalkınma konsepti, 1980’lerin başlarından itibaren iktisadî kalkınmanın
sosyal–çevresel etkilerinin sorgulanarak bütünleştirilmesi yolunda çalışmaların başlaması ile
birlikte yerelden bölgesel ölçekte ele alınmaya ve bütüncül çözüm önerileri getirmeye
başlamıştır. Kavram 1990’ların başlarından itibaren de küresel ve ulusal boyutlarda gündeme
oturmuş, prensipleri benimsenmiş, yaygınlaşmış ve kurumsallaşmış olup, bu eğilimle eş
zamanlı olarak küresel boyut için geçerli çözüm önerileri ortaya koymuştur.
Sürdürülebilir kalkınma kavramının ardında basit ama önemli bir fikir yatmaktadır:
günümüzdeki ve gelecekteki kuşaklar da dahil olmak üzere herkes için çok daha yüksek bir
yaşam kalitesine erişmek. Sürdürülebilir kalkınma, 1987 Brundtland Raporu’nda “Bugünün
ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün
vermeden karşılanması” olarak tanımlanmış ve dar anlamıyla “Ekonomik Hayatla Çevrenin
Uyumlu Entegrasyonu” olarak özetlenmiştir. Son çeyrek yüzyıllık süreç bir kenara
bırakıldığında, ülkeler ekonomik gelişmelerini sağlamaya çalışırlarken, gelecek nesilleri nasıl
bir tehlike içine sürüklediklerinin bilincinde olmamışlar ve ekolojik çevreyi tehdit eden yollarla
ekonomik gelişmelerini inatla sürdürmeye yönelmişlerdir.
1972’de gerçekleştirilen Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ile başlayan
ve günümüzde de devam eden çevresel kirlenmenin azaltılması ve sosyo–ekonomik
kaynakların yok olmasının engellenerek ekonomik gelişmenin bir düzen içinde
sürdürülebilmesine yönelik farklı arayışlara gitmişlerdir.
Ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutları bulunan sürdürülebilir kalkınma kavramının
nüvesindeki fikirler şu başlıklar altında özetlenebilmektedir:
– Çevre-Ekonomi Entegrasyonu: Ekonomik kalkınma ile çevre korumanın planlama
ve uygulama bakımından bütünleştirilmesi,
– Gelecek: Mevcut faaliyetlerin gelecek nesiller üzerindeki etkilerine ilgi gösterilmesi,
– Çevresel Koruma: Kirliliğin azaltılması, çevresel bozulmanın engellenmesi ve
Dünyada insanların olmadığı alanların korunması,
– Eşitlik: Mevcut nesillerin fakirlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve nesiller
arasındaki eşitliğin sağlanmasına bağlılık,
– Yaşam Kalitesi: İnsanlığın refahının yalnızca ekonomik büyüme ve zenginlik ile inşa
edilemeyeceğinin idrak edilmesi,
– Katılımcılık: Sürdürülebilir kalkınmanın, toplumdaki tüm seslerin karar alma
süreçlerinde duyulmasına olanak sağlayacak şekilde kurumların yeniden yapılandırılmasını
gerektirdiğinin farkına varılması Başkaya’ya göre sürdürülebilir kalkınma kavramının içerdiği
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anlamın başlıca üç boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi geçerli büyümenin
sürdürülemezliği, ikincisi bugünün ihtiyaçlarının karşılanması, yani tüm insanların asgari
düzeyde de olsa bir yaşam standardına kavuşturulması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması,
üçüncüsü de gelecek kuşakların da yaşam ve refahının güvence altına alınması, tüm bunlar
yapılırken de çevre üzerindeki baskının uygarlığı tehdit etmeyecek bir seviyede tutulmasıdır.
Kalkınma konusuna ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmış
ve Kalkınma İktisadı, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır.
Toplumların üretim kapasitelerinin geliştirilerek hem niteliksel açıdan daha üst seviyelere
çıkarılması, hem de toplumsal hayatta niceliksel bakımdan bir takım iyileştirme/dönüşümlerin
gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilerek gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
ve ekonomik süreçleri şekillendiren prensip–kaidelerin yeniden belirlenmesi, kalkınma
iktisadının temel ilgi alanlarını teşkil etmiştir. Niteliksel dönüşümlerin yanı sıra, niceliksel
değişiklik esaslarının da teorileştirilmesine yönelik arayışların ön plana çıkması, bazı çevrelerce
bir paradoks olarak nitelendirilmiştir. Bu paradoks, pozitivist ve normatif perspektiflerin aynı
potada eritilmesine yönelik çözümsüz bir girişimin ürünü olarak değerlendirilmiş ve dolayısıyla
da kalkınma iktisadının açmazı olarak addedilmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan çeyrek asırı aşan süreçte gerek gelişmiş ülkeler ile
az gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler arasında karşılıklı menfaatlerin uyuşması ve gerekse de
sözü edilen bloklar içinde/arasında birliktelik ve uyum içerisinde hareket etme eğiliminin etki
ettiği müspet konjonktür, kalkınma iktisadının da gelişimine ivme kazandırmıştır. 1970’li
yılların ilk yarısında baş gösteren stagflâsyonun beraberinde getirdiği iktisadî kriz ve
akabindeki neoliberal karşı devrim ise; kalkınma iktisadı için bir anlamda çöküşün başlangıcını
hazırlamıştır. Kalkınma iktisadının misyonunu tamamladığı yönündeki tezler, ekonomistler
tarafından yüksek sesle dile getirilmiş ve hatta disiplinin öldüğü dahi öne sürülmüştür.
Kalkınma iktisadı 1970’lerin sonlarından itibaren yaklaşık 10 yıllık bir dönem boyunca
sessizliğe bürünerek akademik, politik ve entelektüel çevrelerin gündeminden önemli ölçüde
düşmüştür. Bahse konu yaklaşım, özellikle de kalkınmaya yön veren gelişmiş ülkeler bloğu
üzerinde etkili olmuştur.
Bununla birlikte; gerek Dünya nüfusunun gerekse de yerküre topraklarının yarısından
fazlasını kaplayan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorununun, sözü edilen eğilime ayak
uydurarak ortadan kalkacağı elbette ki mümkün değildir. Bu realiteye paralel olarak bir
anlamda başarısızlık olarak addedilen bu durum, kalkınma iktisadının sorunsalının yeniden
tanımlanması, açmazları ortaya konularak çözüm alternatifleri geliştirilmesi, gelişen şartlara
uyumu, entegrasyonu ve dönüşümü, içeriği ve sınırları netleştirilerek yeniden teorileştirilmesi
arayışlarını da eş zamanlı olarak beraberinde getirmiş, disiplini yeni bir yöne kanalize etmiştir.
Nitekim; kalkınma iktisadının son çeyrek yüzyıl içerisindeki evrim sürecine büyüme ve
iktisat tarihi perspektifinden yaklaşan bazı iktisatçılar, büyüme teorisinin gelişim sürecinde
büyümenin temel belirleyicilerini araştıran dördüncü aşamasında ulaşılan sonuçlar izlenerek
büyümenin coğrafya, entegrasyon, kültür ve kurumlar gibi dört temel belirleyicisi olduğuna
işaret etmiştir. Adı geçene göre söz konusu temel belirleyicilerden coğrafya unsurunda, doğal
kaynakların, iklimin, topografyanın ve ekolojinin yaklaşık belirleyiciler üzerindeki (büyüme
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üzerindeki) etkileri irdelenmekte iken, entegrasyon–ticaret unsurunda mallar ve sermaye–emek
girdileri üzerinden uluslararası ticarete katılmanın yaklaşık belirleyiciler üzerindeki (büyüme
üzerindeki) etkileri incelenmektedir. Buna karşılık kültür unsurunda, toplumda hüküm süren
değerlerin, davranışların ve inançların yaklaşık belirleyiciler (büyüme üzerindeki) etkileri
araştırılmaktadır. İktisatçıların 1990’ların ortalarından itibaren coğrafya–entegrasyon–
kurumlar ve kültür unsurlarının büyüme üzerindeki etkilerini incelemenin – dördüncü dalganın
iki önemli sonucu olmuştur. Her şeyden önce, 1950 – 1980 döneminde var olan büyüme teorisi
– kalkınma iktisadı ayrımı (gelişmiş ülkelerdeki büyüme olgusunu inceleyen iktisadi analiz ile
az gelişmiş ülkelerdeki yapısal dönüşüm olgusunu inceleyen iktisadi analiz ayırımı), önemini
ve anlamını bir ölçüde kaybetmiştir. Ayrıca iktisat tarihi ile büyüme teorisi arasında yakın bir
ilişki ortaya çıkmıştır.
Kalkınma iktisadı, XIX. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren liberal ekolün türevlerinin
iktisat öğretisinde yeniden tahta yükselmesiyle birlikte yavaş yavaş gözden düşmüştür. Bu
kanaatin, konuyla bağlantılı hemen hemen herkesin üzerinde konsensüs sağladığı bir husus
olduğu gözlemlenmektedir. Her ne kadar genellikle “gözden düşme” olarak nitelendirilen bu
sürece; – liberal öğretinin tarihçesinde de gözlemlenebileceği üzere – konjonktürel gelişmeler
ve bilinmeyen/ tahmin edilemeyen yeni durumların yol açtığı bir dönüşüm/ evrim, adaptasyon,
restorasyon hareketi ya da karşı refleks olduğu perspektifinden de yaklaşılması mümkündür.
1970’li yıllardan itibaren yaşanan gelişmeleri, kalkınma iktisadın güç yitirişi olarak
değerlendiren ve sebebini o yıllardan itibaren liberal görüşlerin güçlenmesine bağlayan
iktisatçılar olduğu gibi, bunu bir güç yitirişi olarak değil de, az gelişmiş ülke sorunlarının farklı
disiplinler, örneğin 32 alt disiplin altında incelenmeye başlanmasına, kısaca, kalkınma
iktisadına olan ilgide meydana gelen değişmelere bağlayan iktisatçılar da vardır. Bu durum,
kalkınma iktisadının başkalaşımı (metamorphosis of development ecomomics) olarak
adlandırılmıştır. Bu yüzden, kalkınma ekonomisinin içeriği ve yapısındaki değişimin, bir önem
kaybediş olarak değil de, daha kapsamlı ve çok disiplinli olmaya doğru bir eğilim olarak
değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştür. 1980’lerin ortalarından itibaren, kalkınma
iktisatçılarının kalkınma alanında çalışan diğer sosyal bilimlerin – antropoloji, sosyoloji ve
siyaset bilimi –bilginlerinden neler öğrenmeleri gerektiğini daha derinlemesine araştırmaları
için dizayn edilmiş araştırma ve redaksiyon programları başlatılmıştır. Model, kaynak
donatımlarının, kültürel donatımların, kurumların ve son zamanlara kadar teknolojinin ekzojen
gibi muamele gördüğü geleneksel genel denge modelinin ötesine geçmektedir. Bununla
birlikte, uzun dönem ekonomik ve sosyal kalkınma araştırılır iken, bir takım değişkenler
arasındaki ilişkiler en azından kısmen endojen gibi işlem görmelidir. Şablon modelin bir
avantajı, kaynak donatımları ve teknik değişim alanlarının belirlenmesine yardımcı olan
boyutunun görece kuvvetli olmasıdır. Fakat kültürel donatımlar ile teknik veya kurumsal
değişim arasındaki ilişkileri modelleme ve test etme kapasitesi ise nispeten zayıftır. Modelin
ikinci bir avantajı, kaynak ve kültürel donatımlardaki değişiklikler ile teknik ve kurumsal
değişimdeki muhtelif kaynakların rolünün açıklanmasında iktisatçıların ve diğer sosyal
bilimcilerin katkılarının tespitindeki kullanışlılığıdır.
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Diğer taraftan kalkınma ekonomisi, 1980’lerin sonlarında daha “bilimsel” terimler
dahilinde yeniden formüle edilmesi sayesinde tekrardan yükselmeye başlamıştır. Bazı
iktisatçılara göre fikir babalarının daha dik durabilmiş olmaları halinde meydana gelmeyeceği
öngörülen kalkınma iktisadının gerçekleşen önceki çöküşü oldukça acıdır. Ünlü iktisatçı ve
New York Times köşe yazarı Paul Krugman bu düşünceyi şu şekilde ortaya koymuştur:
“Murphy ve diğerlerinin Büyük İtiş Teorisi’nin sunumuna baktığımda (kalkınma iktisadının
dirilişine yardımcı olmuştur), kendimi kalkınma teorisindeki uzun süreli, ani ve hızlı düşüşün
gerçekten gerekli olup olmadığını merak ederken buldum. Model oldukça basittir: üç sayfa, iki
denklem ve bir diyagram”. Bu ifade, 1943’te Paul Rosenstein–Rodan tarafından “Büyük İtiş”’in
formüle edilmesi ile 1989’da Kevin M. Murphy, Andrei Schleifer ve Robert W. Vishny
tarafından yapılan formülasyon arasındaki yarım yüzyıllık kalkınma iktisadı tarihi bağlamında,
Krugman’ın “kalkınma iktisadının düşüşü ve yükselişini” nasıl özetlediğini ortaya
koymaktadır. Krugman’a göre kalkınma teorisi, yeniden formülasyonuna kadar, “bazı harika
yazıları ve ilham veren içgörüleri” bulunan, ancak temel varsayımlarını matematiksel olarak
modelleyemeyen ortalama bir literatürden fazla bir şey değildi. Bu yüzden de entelektüel açıdan
çıkmaza girmişti. Krugman ile diğerlerinin artan verimler veya dışsallıklar (iktisatta
“dışbükeysizlik” olarak adlandırılmaktadır) gibi kavramların neoklasik paradigmaya entegre
etmeyi başarmalarına bağlı olarak kalkınma teorisinin bir yeniden doğuşu tecrübe etmesi ve
bilimsel statü kazanması ancak 1980’lerde mümkün olabilmiştir.
Dönem içerisindeki bir başka kayda değer katkıyı ise Brezilyalı iktisatçı Furtado
sağlamış olup, iktisaden az gelişmiş ülkelerin konularına ve durumlarına yönelik neoklasik
marjinalist analiz uygulamalarına eleştirel bir bakış sergilemiştir. Teknolojik homojenliğin
altını çizen, ancak bu ülkelerin gerçeklikleri ile uyuşmayan marjinalist teorilerin varsayımlarına
işaret eden Furtado, XIX. Yüzyılın erken dönemlerinde başlayan sanayileşmelerinin tarihsel
deneyimlerinin günümüzde yinelenmesi beklenen kalkınmalarının ulaştığı içeriği
sorgulamıştır. Eski ekonomilerin genellikle son derece eşitsiz gelir dağılımı şablonları
tarafından karakterize edildiğini ve bugünlerde onların kalkınmasının günümüzün daha
gelişmiş ekonomilerinin başlangıçta gösterdikleri büyümeden daha ileri ve dinamik bir
teknolojik içerikle gerçekleştiğini hatırlayan adı geçen, günümüzün geri kalmış ülkelerinin
genellikle küçük ve yavaş büyüyen iç piyasalar – onların sanayileşmesini daha zor kılan ve
sürekli olarak onların ödemeler dengesine baskı yapma temayülü göstermektedir – tarafından
engellenmeye meylettiğini göstermiştir. Ona göre bu problemler yalnızca, neoklasik
iktisatçıların çoğunluğunun kulaklarında lanetli olarak çınlayan bir öneri olan ekonomiye aktif
devlet müdahaleleri vasıtasıyla çözülebilir niteliktedir kalkınma kavramı, toplumsal değişime
etki eden faktörlerin etkililik derecesine göre içerik kazanmakta ve toplumsal değişimlerin
neden ve sonuçlarını inceleyen iktisatçı, sosyolog ve tarihçilere göre kavrama farklı anlamlar
yüklenmektedir.

81

Uygulamalar

82

Uygulama Soruları

83

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

84

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

85

4. KALKINMA İKTİSADININ TARİHSEL GELİŞİMİ 2

86

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

87

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

88

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

89

Anahtar Kavramlar

90

Giriş

91

4.1.Üçüncü Dönem
İktisat biliminin bir alt disiplini olarak II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda ortaya
çıktığı genel kabul gören kalkınma iktisadının gelişim sürecinin, uzun yıllar boyunca iki dönem
halinde incelendiği görülmektedir. Bu bağlamda; II. Dünya Savaşı’nın bitiminden 1970’lerin
ilk yarısında baş gösteren petrol krizine kadar olan dönem kalkınma iktisadının yükseliş
devresini, takip eden yıllar ise kalkınma iktisadının görece revaçtan düştüğü ve bununla eş
zamanlı olarak da içeriği itibarıyla ciddî bir dönüşümün başladığı evreyi teşkil etmiştir. Bu ciddi
dönüşümü başlatan unsur ise; “sürdürülebilirlik” düşüncesinin iktisat teorisine entegre
edilmesine yönelik arayışlardır.
Keynesyen teori ve politikaların teoride ve uygulamada iktidarı ele geçirmesi, ABD ve
SSCB önderliğindeki iki kutuplu yeni Dünya düzeninde yaşanan rekabet, ülkeler arasındaki
bağımlılık ilişkilerinin evrim geçirmesine rağmen mevcudiyetini sürdürmesi, uluslararası
kuruluşların etkinliğinin artması ve yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerde geri kalmışlıktan
kurtulmak yönünde oluşan güçlü irade, kalkınma iktisadının yükselişi için gerek ulusal gerekse
de uluslararası platformda uygun bir altyapı oluşturmuştur.
Uzun dönemli bir Kondratief dalgasının yükselme aşaması ile konjonktür dalgasının
genişleme aşamasının çakışmasına sahne olan II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yaklaşık çeyrek
asırlık kesintisiz yükseliş dönemi, 1970’li yılların ilk yarısından itibaren Dünya’yı saran yeni
kriz dalgası ile son bulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında devletin yoğun müdahalesi ile
kalkınma başarılarında görülen iyimserlik, 1970’li yıllardan sonra yavaş yavaş tıkanmaya ve
burada ele alınma olanağı bulunmayan ödemeler dengesi, iç ve dış borç yükü, yoksulluk gibi
diğer göstergelerde de benzeri başarısızlık sinyalleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Az gelişmiş
ülkelerdeki ekonomik sorunlar, özellikle 1970’lerden itibaren Dünya’daki konjonktürel
dalgalanmalar eşliğinde daha da derinleşmiş gelişmiş–gelişmekte olan ayrımı gözetmeksizin
pek çok ülkeyi “bir ülkede veya ülke grubunda yaşanan bir güvensizlik şokunun, iktisadî karar
birimlerinin birbirlerine ve piyasalara güvenlerini tamamen yitirmeleri ve güvene dayalı tüm
ilişkilerini kesmeleri sonucunda sistemin işlerliğini yitirmesini ve güven bunalımının kendi
kendisini besleyen bir süreç içinde derinleşmesi” olarak tanımlanan iktisadî krizlere
sürüklemiştir. Bu kriz dalgasının konumuza yansıması ise; kalkınmaya ilişkin iyimser
yaklaşımların yerini karamsarlığa ve yeni paradigma arayışlarına bırakması şeklinde tezahür
etmiştir.
XX. yüzyıl, insanlık tarihinde elde edilen çeşitli kazanımların vurgulanabilmesi için pek
çok değişik tanımlamayla anılmaktadır. Ancak özellikle 1950’li yıllardan itibaren dünyamızın
pek çok bölgesinde yavaş yavaş ortaya çıkan ve sınır aşan özelliği ile giderek küresel bir sorun
haline dönüşen çevre sorunları, hiç şüphesiz yaşadığımız yüzyıla ve sonrasına damgasını vuran
en önemli süreçlerin arasında yer almaktadır. Nitekim süreç ve sorun Birleşmiş Milletler
düzeyinde, 1972’de Stockholm’de düzenlenen İnsan ve Çevre Konferansı ile uluslararası
düzeyde kabul görmüş, 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporu ile “Sürdürülebilir
Kalkınma” kavramı teknik olarak tanımlanmış, 1992’de Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda kabul edilen “Gündem 21” ile yol haritası çıkarılmış, 2002’de Johannesburg’da
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düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda da 15 yıllık “Uygulama Planı”
uzun müzakereler sonucunda ortaya çıkarılmış ve tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
Buna göre yerel ölçekteki çalışmalar hareketle gündeme giren ve parçacıl çözümler öne
süren sürdürülebilir kalkınma konsepti, 1980’lerin başlarından itibaren iktisadî kalkınmanın
sosyal–çevresel etkilerinin sorgulanarak bütünleştirilmesi yolunda çalışmaların başlaması ile
birlikte yerelden bölgesel ölçekte ele alınmaya ve bütüncül çözüm önerileri getirmeye
başlamıştır. Kavram 1990’ların başlarından itibaren de küresel ve ulusal boyutlarda gündeme
oturmuş, prensipleri benimsenmiş, yaygınlaşmış ve kurumsallaşmış olup, bu eğilimle eş
zamanlı olarak küresel boyut için geçerli çözüm önerileri ortaya koymuştur.
Sürdürülebilir kalkınma kavramının ardında basit ama önemli bir fikir yatmaktadır:
günümüzdeki ve gelecekteki kuşaklar da dahil olmak üzere herkes için çok daha yüksek bir
yaşam kalitesine erişmek. Sürdürülebilir kalkınma, 1987 Brundtland Raporu’nda “Bugünün
ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün
vermeden karşılanması” olarak tanımlanmış ve dar anlamıyla “Ekonomik Hayatla Çevrenin
Uyumlu Entegrasyonu” olarak özetlenmiştir. Son çeyrek yüzyıllık süreç bir kenara
bırakıldığında, ülkeler ekonomik gelişmelerini sağlamaya çalışırlarken, gelecek nesilleri nasıl
bir tehlike içine sürüklediklerinin bilincinde olmamışlar ve ekolojik çevreyi tehdit eden yollarla
ekonomik gelişmelerini inatla sürdürmeye yönelmişlerdir.
1972’de gerçekleştirilen Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ile başlayan
ve günümüzde de devam eden çevresel kirlenmenin azaltılması ve sosyo–ekonomik
kaynakların yok olmasının engellenerek ekonomik gelişmenin bir düzen içinde
sürdürülebilmesine yönelik farklı arayışlara gitmişlerdir.
Ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutları bulunan sürdürülebilir kalkınma kavramının
nüvesindeki fikirler şu başlıklar altında özetlenebilmektedir:
– Çevre-Ekonomi Entegrasyonu: Ekonomik kalkınma ile çevre korumanın planlama
ve uygulama bakımından bütünleştirilmesi,
– Gelecek: Mevcut faaliyetlerin gelecek nesiller üzerindeki etkilerine ilgi gösterilmesi,
– Çevresel Koruma: Kirliliğin azaltılması, çevresel bozulmanın engellenmesi ve
Dünyada insanların olmadığı alanların korunması,
– Eşitlik: Mevcut nesillerin fakirlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve nesiller
arasındaki eşitliğin sağlanmasına bağlılık,
– Yaşam Kalitesi: İnsanlığın refahının yalnızca ekonomik büyüme ve zenginlik ile inşa
edilemeyeceğinin idrak edilmesi,
– Katılımcılık: Sürdürülebilir kalkınmanın, toplumdaki tüm seslerin karar alma
süreçlerinde duyulmasına olanak sağlayacak şekilde kurumların yeniden yapılandırılmasını
gerektirdiğinin farkına varılması Başkaya’ya göre sürdürülebilir kalkınma kavramının içerdiği
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anlamın başlıca üç boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi geçerli büyümenin
sürdürülemezliği, ikincisi bugünün ihtiyaçlarının karşılanması, yani tüm insanların asgari
düzeyde de olsa bir yaşam standardına kavuşturulması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması,
üçüncüsü de gelecek
kuşakların da yaşam ve refahının güvence altına alınması, tüm bunlar yapılırken de
çevre üzerindeki baskının uygarlığı tehdit etmeyecek bir seviyede tutulmasıdır.

Kalkınma konusuna ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmış
ve Kalkınma İktisadı, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır.
Toplumların üretim kapasitelerinin geliştirilerek hem niteliksel açıdan daha üst seviyelere
çıkarılması, hem de toplumsal hayatta niceliksel bakımdan bir takım iyileştirme/dönüşümlerin
gerçekleştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilerek gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
ve ekonomik süreçleri şekillendiren prensip–kaidelerin yeniden belirlenmesi, kalkınma
iktisadının temel ilgi alanlarını teşkil etmiştir. Niteliksel dönüşümlerin yanı sıra, niceliksel
değişiklik esaslarının da teorileştirilmesine yönelik arayışların ön plana çıkması, bazı çevrelerce
bir paradoks olarak nitelendirilmiştir. Bu paradoks, pozitivist ve normatif perspektiflerin aynı
potada eritilmesine yönelik çözümsüz bir girişimin ürünü olarak değerlendirilmiş ve dolayısıyla
da kalkınma iktisadının açmazı olarak addedilmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan çeyrek asırı aşan süreçte gerek gelişmiş ülkeler ile
az gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler arasında karşılıklı menfaatlerin uyuşması ve gerekse de
sözü edilen bloklar içinde/arasında birliktelik ve uyum içerisinde hareket etme eğiliminin etki
ettiği müspet konjonktür, kalkınma iktisadının da gelişimine ivme kazandırmıştır. 1970’li
yılların ilk yarısında baş gösteren stagflâsyonun beraberinde getirdiği iktisadî kriz ve
akabindeki neoliberal karşı devrim ise; kalkınma iktisadı için bir anlamda çöküşün başlangıcını
hazırlamıştır. Kalkınma iktisadının misyonunu tamamladığı yönündeki tezler, ekonomistler
tarafından yüksek sesle dile getirilmiş ve hatta disiplinin öldüğü dahi öne sürülmüştür.
Kalkınma iktisadı 1970’lerin sonlarından itibaren yaklaşık 10 yıllık bir dönem boyunca
sessizliğe bürünerek akademik, politik ve entelektüel çevrelerin gündeminden önemli ölçüde
düşmüştür. Bahse konu yaklaşım, özellikle de kalkınmaya yön veren gelişmiş ülkeler bloğu
üzerinde etkili olmuştur.
Bununla birlikte; gerek Dünya nüfusunun gerekse de yerküre topraklarının yarısından
fazlasını kaplayan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorununun, sözü edilen eğilime ayak
uydurarak ortadan kalkacağı elbette ki mümkün değildir. Bu realiteye paralel olarak bir
anlamda başarısızlık olarak addedilen bu durum, kalkınma iktisadının sorunsalının yeniden
tanımlanması, açmazları ortaya konularak çözüm alternatifleri geliştirilmesi, gelişen şartlara
uyumu, entegrasyonu ve dönüşümü, içeriği ve sınırları netleştirilerek yeniden teorileştirilmesi
arayışlarını da eş zamanlı olarak beraberinde getirmiş, disiplini yeni bir yöne kanalize etmiştir.
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Nitekim; kalkınma iktisadının son çeyrek yüzyıl içerisindeki evrim sürecine büyüme ve
iktisat tarihi perspektifinden yaklaşan bazı iktisatçılar, büyüme teorisinin gelişim sürecinde
büyümenin temel belirleyicilerini araştıran dördüncü aşamasında ulaşılan sonuçlar izlenerek
büyümenin coğrafya, entegrasyon, kültür ve kurumlar gibi dört temel belirleyicisi olduğuna
işaret etmiştir. Adı geçene göre söz konusu temel belirleyicilerden coğrafya unsurunda, doğal
kaynakların, iklimin, topografyanın ve ekolojinin yaklaşık belirleyiciler üzerindeki (büyüme
üzerindeki) etkileri irdelenmekte iken, entegrasyon–ticaret unsurunda mallar ve sermaye–emek
girdileri üzerinden uluslararası ticarete katılmanın yaklaşık belirleyiciler üzerindeki (büyüme
üzerindeki) etkileri incelenmektedir. Buna karşılık kültür unsurunda, toplumda hüküm süren
değerlerin, davranışların ve inançların yaklaşık belirleyiciler (büyüme üzerindeki) etkileri
araştırılmaktadır. İktisatçıların 1990’ların ortalarından itibaren coğrafya–entegrasyon–
kurumlar ve kültür unsurlarının büyüme üzerindeki etkilerini incelemenin – dördüncü dalganın
iki önemli sonucu olmuştur. Her şeyden önce, 1950 – 1980 döneminde var olan büyüme teorisi
– kalkınma iktisadı ayrımı (gelişmiş ülkelerdeki büyüme olgusunu inceleyen iktisadi analiz ile
az gelişmiş ülkelerdeki yapısal dönüşüm olgusunu inceleyen iktisadi analiz ayırımı), önemini
ve anlamını bir ölçüde kaybetmiştir. Ayrıca iktisat tarihi ile büyüme teorisi arasında yakın bir
ilişki ortaya çıkmıştır.

Kalkınma iktisadı, XIX. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren liberal ekolün türevlerinin
iktisat öğretisinde yeniden tahta yükselmesiyle birlikte yavaş yavaş gözden düşmüştür. Bu
kanaatin, konuyla bağlantılı hemen hemen herkesin üzerinde konsensüs sağladığı bir husus
olduğu gözlemlenmektedir. Her ne kadar genellikle “gözden düşme” olarak nitelendirilen bu
sürece; – liberal öğretinin tarihçesinde de gözlemlenebileceği üzere – konjonktürel gelişmeler
ve bilinmeyen/ tahmin edilemeyen yeni durumların yol açtığı bir dönüşüm/ evrim, adaptasyon,
restorasyon hareketi ya da karşı refleks olduğu perspektifinden de yaklaşılması mümkündür.
1970’li yıllardan itibaren yaşanan gelişmeleri, kalkınma iktisadın güç yitirişi olarak
değerlendiren ve sebebini o yıllardan itibaren liberal görüşlerin güçlenmesine bağlayan
iktisatçılar olduğu gibi, bunu bir güç yitirişi olarak değil de, az gelişmiş ülke sorunlarının farklı
disiplinler, örneğin 32 alt disiplin altında incelenmeye başlanmasına, kısaca, kalkınma
iktisadına olan ilgide meydana gelen değişmelere bağlayan iktisatçılar da vardır. Bu durum,
kalkınma iktisadının başkalaşımı (metamorphosis of development ecomomics) olarak
adlandırılmıştır. Bu yüzden, kalkınma ekonomisinin içeriği ve yapısındaki değişimin, bir önem
kaybediş olarak değil de, daha kapsamlı ve çok disiplinli olmaya doğru bir eğilim olarak
değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştür. 1980’lerin ortalarından itibaren, kalkınma
iktisatçılarının kalkınma alanında çalışan diğer sosyal bilimlerin – antropoloji, sosyoloji ve
siyaset bilimi –bilginlerinden neler öğrenmeleri gerektiğini daha derinlemesine araştırmaları
için dizayn edilmiş araştırma ve redaksiyon programları başlatılmıştır. Model, kaynak
donatımlarının, kültürel donatımların, kurumların ve son zamanlara kadar teknolojinin ekzojen
gibi muamele gördüğü geleneksel genel denge modelinin ötesine geçmektedir. Bununla
birlikte, uzun dönem ekonomik ve sosyal kalkınma araştırılır iken, bir takım değişkenler
arasındaki ilişkiler en azından kısmen endojen gibi işlem görmelidir. Şablon modelin bir
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avantajı, kaynak donatımları ve teknik değişim alanlarının belirlenmesine yardımcı olan
boyutunun görece kuvvetli olmasıdır. Fakat kültürel donatımlar ile teknik veya kurumsal
değişim arasındaki ilişkileri modelleme ve test etme kapasitesi ise nispeten zayıftır. Modelin
ikinci bir avantajı, kaynak ve kültürel donatımlardaki değişiklikler ile teknik ve kurumsal
değişimdeki muhtelif kaynakların rolünün açıklanmasında iktisatçıların ve diğer sosyal
bilimcilerin katkılarının tespitindeki kullanışlılığıdır.

Diğer taraftan kalkınma ekonomisi, 1980’lerin sonlarında daha “bilimsel” terimler
dahilinde yeniden formüle edilmesi sayesinde tekrardan yükselmeye başlamıştır. Bazı
iktisatçılara göre fikir babalarının daha dik durabilmiş olmaları halinde meydana gelmeyeceği
öngörülen kalkınma iktisadının gerçekleşen önceki çöküşü oldukça acıdır. Ünlü iktisatçı ve
New York Times köşe yazarı Paul Krugman bu düşünceyi şu şekilde ortaya koymuştur:
“Murphy ve diğerlerinin Büyük İtiş Teorisi’nin sunumuna baktığımda (kalkınma iktisadının
dirilişine yardımcı olmuştur), kendimi kalkınma teorisindeki uzun süreli, ani ve hızlı düşüşün
gerçekten gerekli olup olmadığını merak ederken buldum. Model oldukça basittir: üç sayfa, iki
denklem ve bir diyagram”. Bu ifade, 1943’te Paul Rosenstein–Rodan tarafından “Büyük İtiş”’in
formüle edilmesi ile 1989’da Kevin M. Murphy, Andrei Schleifer ve Robert W. Vishny
tarafından yapılan formülasyon arasındaki yarım yüzyıllık kalkınma iktisadı tarihi bağlamında,
Krugman’ın “kalkınma iktisadının düşüşü ve yükselişini” nasıl özetlediğini ortaya
koymaktadır. Krugman’a göre kalkınma teorisi, yeniden formülasyonuna kadar, “bazı harika
yazıları ve ilham veren içgörüleri” bulunan, ancak temel varsayımlarını matematiksel olarak
modelleyemeyen ortalama bir literatürden fazla bir şey değildi. Bu yüzden de entelektüel açıdan
çıkmaza girmişti. Krugman ile diğerlerinin artan verimler veya dışsallıklar (iktisatta
“dışbükeysizlik” olarak adlandırılmaktadır) gibi kavramların neoklasik paradigmaya entegre
etmeyi başarmalarına bağlı olarak kalkınma teorisinin bir yeniden doğuşu tecrübe etmesi ve
bilimsel statü kazanması ancak 1980’lerde mümkün olabilmiştir.

Dönem içerisindeki bir başka kayda değer katkıyı ise Brezilyalı iktisatçı Furtado
sağlamış olup, iktisaden az gelişmiş ülkelerin konularına ve durumlarına yönelik neoklasik
marjinalist analiz uygulamalarına eleştirel bir bakış sergilemiştir. Teknolojik homojenliğin
altını çizen, ancak bu ülkelerin gerçeklikleri ile uyuşmayan marjinalist teorilerin varsayımlarına
işaret eden Furtado, XIX. Yüzyılın erken dönemlerinde başlayan sanayileşmelerinin tarihsel
deneyimlerinin günümüzde yinelenmesi beklenen kalkınmalarının ulaştığı içeriği
sorgulamıştır. Eski ekonomilerin genellikle son derece eşitsiz gelir dağılımı şablonları
tarafından karakterize edildiğini ve bugünlerde onların kalkınmasının günümüzün daha
gelişmiş ekonomilerinin başlangıçta gösterdikleri büyümeden daha ileri ve dinamik bir
teknolojik içerikle gerçekleştiğini hatırlayan adı geçen, günümüzün geri kalmış ülkelerinin
genellikle küçük ve yavaş büyüyen iç piyasalar – onların sanayileşmesini daha zor kılan ve
sürekli olarak onların ödemeler dengesine baskı yapma temayülü göstermektedir – tarafından
engellenmeye meylettiğini göstermiştir. Ona göre bu problemler yalnızca, neoklasik
iktisatçıların çoğunluğunun kulaklarında lanetli olarak çınlayan bir öneri olan ekonomiye aktif
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devlet müdahaleleri vasıtasıyla çözülebilir niteliktedir kalkınma kavramı, toplumsal değişime
etki eden faktörlerin etkililik derecesine göre içerik kazanmakta ve toplumsal değişimlerin
neden ve sonuçlarını inceleyen iktisatçı, sosyolog ve tarihçilere göre kavrama farklı anlamlar
yüklenmektedir.

4.2.1950’lerde Kalkınma Doktrini
1950’ler boyunca iktisadi büyüme yeni bağımsızlaşan üçüncü dünya ülkelerinde en
önemli iktisadi hedef olmuştur. Gelir dağılımı başta olmak üzere sosyal eşitsizliklerin de
iktisadi büyüme ile ortadan kaldırılabileceği düşünülmeye başlanmıştır. İktisadi büyümenin
genel olarak toplumdaki iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde önemli rolü olduğu kabul
görmüştür. Bu on yıllık dönem boyunca kalkınmayla ilgilenen topluluklara yön veren başlıca
yeorik katkılar tek sektörlü ve toplulaştırılmış bir çerçeve içinde modern aktivitelere yapılan
yatırımları vurgulayan bir anlayış içinde gelişmiştir. 1950’lerde kalkınma iktisatçılarının alet
çantası “büyük itki” (Rosenstein-Rodan, 1943), “dengeli büyüme” (Nurkse, 1953),
“sürdürülebilir büyümeye geçiş” (Rostow, 1956), ve “kritik minimum çaba tezi” (Leibenstein,
1957) gibi kavram ve teorileri içermiştir. Toplulaştırılmış bir çerçeve oluşturmalarına ek olarak,
tüm bu kavramların ortak noktası büyümeyi kalkınma ile eş anlamlı hale getirmeleridir. Diğer
bir ortak nokta ise azgelişmiş ülkelerde temelde, büyük ve belirli oranlarda yatırımın enjekte
edilmesini gerektiren ve sürekli olmayan (kesintili) bir süreç olarak görmeleridir. Büyük itki
teorisi temel sanayiler, altyapı ve destek hizmet ve tesislerindeki ölçek ekonomilerinin üzerinde
durmaktadır. Sürdürülebilir büyümeye kalkış prensibi ise basit Harrod-Domar özdeşliğine
dayanmaktadır. Bu özdeşliğe göre kişi başına gelir seviyesindeki büyümenin pozitif olması yani
nüfus artış hızından büyük olması için yatırımların milli gelire oranının mevcut sermaye-çıktı
oranı veri olarak alınığında minimum eşikte bir değere sahip olması gereklidir. “Kritik
minimum çaba tezi” ise başlatılmış gelir büyümesine yol açan güçlerin gelir düşürücü etkilere
ağır bastığı birikimli bir süreci tetiklemek için belli miktarda büyük bir ilave yatırım gerektiğine
işaret etmektedir. Son olarak Nurkse’nin “dengeli büyüme” kavramı, talep tarafının doğasında
var olan, piyasanın büyüklüğünü arttırmak için bir araya gelen bütün birbirini tamamlayıcı
üretim aktivitelerinin birbirini destekleyici ve eşzamanlı genişlemesindeki dışsal ekonomilere
vurgu yapmıştır. Geçmişe bakıldığında görülmektedir ki 1950’lerde büyük ölçekli yatırımlara
yapılan vurguda Sovyetler Birliği’nin 1928-1940 arasındaki görece başarılı kalkınma modeli
ve performansından fazlasıyla etkilenilmiştir.
Büyümenin arkasındakiana itici güç olması nedeniyle yatırımların çok önemli rolüne
yapılan aynı vurgu, 1950’lerde yatırım ölçütlerine ilişkin yazında da görülmektedir. Bu yazına
en önemli katkılar a) Sosyal marjinal üretim kriteri (Kahn 1951, Chenery 1953), b) Marjinal
kişi başına yatırım oranı kriteri (Galenson ve Leibenstein 1955), c) Marjinal büyüme katkısı
kriteri (Eckstein 1957) olmuştur.
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Bu dönemde Harrod-Domar tipi tek sektörlü modellerin analitik bir çerçeve olarak
kullanılması popüler olmuştur. Sadece yatırımın bir faktör olarak alındığı bu tip modeller,
tamamıyla toplulaştırılmış basit üretim fonksiyonlarından dolayı, en azından dolaylı olarak alt
yapı ve sanayi yatırımlarının önemini vurgulamıştır. Bu modellerin tek sektör ve tek girdili
yapısı, dolaylı olarak üretim faktörlerinin yatırımlar ile sadece belirli sabit oranlarda
birleşebileceğini varsaydığı için alternatif yatırım tahsislerinin ve farklı faktör bileşimlerinin
sektörel üretim üzerine olan etkilerinin tahmin edilmesini engellemiştir. Tek sektörlü bir
dünyada yatırımların GSMH içindeki payını ödemeler dengesiyle tutarlı olabilecek en yüksek
noktaya getirerek maksimum düzeye çıkarılmaktadır. Tarımsal çıktının belirleyicilerine ilişkin
ya teorik yapı yada ampirik bilgilerin eksikliğinde, eğilim modern sektör ile yüksek verimliliğe
sahip yatırımları aynı kefeye koymak olmuştur. Bu nedenle de genel eğilim yatırımların büyük
bölümünü modern sektöre ve genel sosyal sermayenin oluşumuna çoğunlukla öncekine ağırlık
vererek yönlendirmek olmuştur.
Toplulaştırılmış modellerin esas alınması sadece yukarıda tartışılan teknik yöntemlerin
belirlediği kavramsal çerçeve tarafından değil aynı zamanda 1950’lerde neredeyse sadece milli
gelir hesaplarından oluşan mevcut veri seti tarafından da önceden belirlenmiştir. Azgelişmiş
ülkelerde girdi-çıktı tablosu şeklinde bölümlere ayrılmış veriler ise ancak 1960’larda ortaya
çıkmıştır.
1950’lerdeki yaygın kalkınma stratejisi doğrudan ve mantıksal olarak yukarıda tartışılan
teorik kavramları izlemiştir. Bu dönemde ekonominin geri kalanını arkasından çekecek
büyümenin lokomotifi olarak sanayileşme düşünülmüştür. Tarım sektörü ise kısıtlanması
gereken bir sektör olarak görülmüştür. Tarım sektörünün aksine sanayi sektörüne ise dinamik
bir rol verilmiştir. Lider bir sektör olarak sanayinin, tarımsal nüfusa alternatif istihdam fırsatları
sunacağı, tarım sektörü için artan gıda ürünleri ve hammadde talebi sağlayacağı ve sanayi
girdileri arz edeceği öngörülmüştür. Tarım sektörünün tersine sanayi sektörü yüksek yatırım
verimliliğiyle özdeşleştirilmiş ve bu nedenle yatırımların büyük kısmı sanayi aktivitelerine ve
sosyal altyapı projelerine yönlendirilmiştir. Sanayiye verilen önem de büyük ölçüde Sovyet
modelinden etkilenmiştir. Sanayi sektöründe büyümeyi harekete geçirmek için gerekli olan
sermaye kaynakları ise büyük ölçüde gelenkesel tarım sektöründen alınmak zorunda
kalınmıştır.
Sanayi lehine ve tarım aleyhine olan ayrımcılık pek çok değişik şekil almıştır. Ülkelerin
büyük kısmında fiyat politikaları gıda fiyatlarını sanayi ürünleri fiyatlarıyla karşılaştırıldığında
yapay olarak düşük seviyelerde tutmuş ve bu fiyat poltikaları yoluyla iç icaret hadleri tarımın
aleyhine döndürülmüştür. Bu fiyat politikalarının bir amacı tarımdan kaynak aktarılmasına ek
olarak kent çalışanlarına ucuz kaynak sağlamak ve böylelikle gelir dağılımını onların lehine
çevirmektir. Uygulanan diğer ayrımcı önlemler ise; kamu kaynaklarının tarıma asgari düzeyde
ayrılması (hem sermaye ve hem de cari harcamalar için) kırsal kesim kurumlarının ve bu
kesimde tarım dışı aktivitelerin desteklenmesine verilen teşviklerin eksikliğin olmuştur.
Hindistan ve Pakistan gibi görece büyük bazı azgelişmiş ülkelerde dışarıdan gıda yardımına
çok kolay bir şekilde –çoğunlukla ABD’nin 480 Sayılı Kanunu çerçevesinde- erişilebiliyor
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olması tarımsal fiyatların görece düşük düzeylerde kalmasına katkıda bulunan ek bir unsur
olmuştur.
Kalkınma sürecinin başlangıcında sanayileşmeyi teşvik eden çok önemli bir araç –
özellikle tarım maddeleri ve dayanıklı tüketim mallarının- ithal ikamesi olmuştur. Çok az
sayıdaki istisan dışında, kısıtlayıcı lisans sistemleri, korumacı yüksek tarifeleri ve çoklu döviz
kurlarından çeşitli mali araçlara kadar değişen her çeşit ithal ikameci politika türemiş ve az
gelişmiş ülkelerde hızla yayılmıştır. Sanayi büyümesine bu içe dönük bakış açısı etkinlikten bir
hayli uzak bir takım sanayi dallarının teşvik edilmesi anlamına gelmiştir.
Kentsel modern sektörlerdeki ithalikameci üretim aktivitelerine ve fiziksel altyapıya
yapılan yatırımlara verilen önemin,her bakımdan istenilmez olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.
Bu süreç sanayinin gelişiminin başlamasına yardım etmiş ve modern sektörün büyümesine
katkıda bulunmuştur. Hatta bazı durumlarda ödemeler dengesi kısıtlarında geçici rahatlama da
sağlayabilmiştir. Bununla birlikte ihracat aleyhine –fiilen ve potansiyel olarak- ayrımcılık
sonucunda, ithal ikameciliğin ödemeler dengesi üzerindeki uzun dönem etkileri pekala negatif
sonuçlar da vermiş olabilir.
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4.3.1950’ler Boyunca Kalkınma Doktrini

Hedefler

Politika ve Stratejiler
*ithal ikamesi
*sanayileşme
*kentsel sektöre verilen
önem eşliğinde ek
sosyal sabit sermaye
ve altyapı yatırımları

*GSMH Büyümesi

Teoriler

*Büyük İtki
*"Kalkış" ve "kalkınmanın
aşamaları"
*kritik minimum çaba tezi
*Toplam yatırım ölçütleri

Veri Sistemleri

→
←

*Milli Gelir Hesapları

*Harrod-Domar
Modeller
Kaynak: Fikret Şenses, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.127.
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4.4.1960’larda Kalkınma Doktrini
1960’lar Boyunca Kalkınma Doktrini

Hedefler

Politika ve Stratejiler
*ince ayar ve uygu fiyatlar
*Tarım ve sanayi arasında
“dengeli büyüme”
*ihracata teşvik
*dış yardım
*bölgesel entegrasyon
*mali reformlar
*sektörel planlar

*GSMH Büyümesi
*Ödemeler Dengesi
*İstihdam

Teoriler
*ekonomik düalizm
*dengeli büyümeye karşı
dengesizbüyüme
*sektörler arası bağlantılar
*etkin koruma
*beşeri sermaye
*gölge fiyatlar
*üretim tekniği seçimi
*büyüme örüntü ve biçimleri
*tarımın rolü

Veri Sistemleri

*iki açık
*yarı girdi çıktı
*basit genel denge
*doğrusal programlama

→

Model ve Teknikler

←

*Milli Gelir Hesapları
*Girdi-çıktı
*istihdam sayımları
*sosyal ulusalhesaplar

Kaynak: Fikret Şenses, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.131.
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Giriş
1950’ler boyunca iktisadi büyüme yeni bağımsızlaşan üçüncü dünya ülkelerinde en
önemli iktisadi hedef olmuştur. Gelir dağılımı başta olmak üzere sosyal eşitsizliklerin de
iktisadi büyüme ile ortadan kaldırılabileceği düşünülmeye başlanmıştır. İktisadi büyümenin
genel olarak toplumdaki iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde önemli rolü olduğu kabul
görmüştür. Bu on yıllık dönem boyunca kalkınmayla ilgilenen topluluklara yön veren başlıca
yeorik katkılar tek sektörlü ve toplulaştırılmış bir çerçeve içinde modern aktivitelere yapılan
yatırımları vurgulayan bir anlayış içinde gelişmiştir. 1950’lerdeki yaygın kalkınma stratejisi
doğrudan ve mantıksal olarak yukarıda tartışılan teorik kavramları izlemiştir. Bu dönemde
ekonominin geri kalanını arkasından çekecek büyümenin lokomotifi olarak sanayileşme
düşünülmüştür. Tarım sektörü ise kısıtlanması gereken bir sektör olarak görülmüştür.
Dengeli büyümeye karşı dengesiz büyüme konusu 1960’larda çok tartışılmıştır. Özü
itibariyle dengeli büyüme tezi (Nurkse 1953) gelir arttıkça değişik mallar için farklılaşan talep
büyümesiyle sektörel çıktı büyümesinin uyumunun gerekliliğine vurgu yapmıştır. Buna karşılık
dengesiz büyüme tezi ise özel sektör ve kamu kesiminde karar alma becerisi eksikliğini
büyümenin önündeki temel darboğaz olarak belirlemiştir (Hirschman 1958. Bu darboğazı
aşmanın reçetesi de sosyal altyapı olanaklarında geçici ve birbiri ardına gelen fazla kapasiteler
yaratmak olacaktır. Bu kapasiteler de bir boşluk ve çekici bir fiziksel ortam yaratarak doğrudan
verimli aktivitelerin oluşturulmasını teşvik edeceklerdi. Alternatif olarak ise bu süreç,
tamamlayıcı sosyal sabit sermaye projelerine yol açacak doğrudan üretici faaliyetlerde mevcut
talebin ötesinde kapasiteler yaratılarak da işletilebilirdi.
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5.1. 1950’lerde Kalkınma Doktrini
1950’ler boyunca iktisadi büyüme yeni bağımsızlaşan üçüncü dünya ülkelerinde en
önemli iktisadi hedef olmuştur. Gelir dağılımı başta olmak üzere sosyal eşitsizliklerin de
iktisadi büyüme ile ortadan kaldırılabileceği düşünülmeye başlanmıştır. İktisadi büyümenin
genel olarak toplumdaki iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde önemli rolü olduğu kabul
görmüştür. Bu on yıllık dönem boyunca kalkınmayla ilgilenen topluluklara yön veren başlıca
yeorik katkılar tek sektörlü ve toplulaştırılmış bir çerçeve içinde modern aktivitelere yapılan
yatırımları vurgulayan bir anlayış içinde gelişmiştir. 1950’lerde kalkınma iktisatçılarının alet
çantası “büyük itki” (Rosenstein-Rodan, 1943), “dengeli büyüme” (Nurkse, 1953),
“sürdürülebilir büyümeye geçiş” (Rostow, 1956), ve “kritik minimum çaba tezi” (Leibenstein,
1957) gibi kavram ve teorileri içermiştir. Toplulaştırılmış bir çerçeve oluşturmalarına ek olarak,
tüm bu kavramların ortak noktası büyümeyi kalkınma ile eş anlamlı hale getirmeleridir. Diğer
bir ortak nokta ise azgelişmiş ülkelerde temelde, büyük ve belirli oranlarda yatırımın enjekte
edilmesini gerektiren ve sürekli olmayan (kesintili) bir süreç olarak görmeleridir. Büyük itki
teorisi temel sanayiler, altyapı ve destek hizmet ve tesislerindeki ölçek ekonomilerinin üzerinde
durmaktadır. Sürdürülebilir büyümeye kalkış prensibi ise basit Harrod-Domar özdeşliğine
dayanmaktadır. Bu özdeşliğe göre kişi başına gelir seviyesindeki büyümenin pozitif olması yani
nüfus artış hızından büyük olması için yatırımların milli gelire oranının mevcut sermaye-çıktı
oranı veri olarak alınığında minimum eşikte bir değere sahip olması gereklidir. “Kritik
minimum çaba tezi” ise başlatılmış gelir büyümesine yol açan güçlerin gelir düşürücü etkilere
ağır bastığı birikimli bir süreci tetiklemek için belli miktarda büyük bir ilave yatırım gerektiğine
işaret etmektedir. Son olarak Nurkse’nin “dengeli büyüme” kavramı, talep tarafının doğasında
var olan, piyasanın büyüklüğünü arttırmak için bir araya gelen bütün birbirini tamamlayıcı
üretim aktivitelerinin birbirini destekleyici ve eşzamanlı genişlemesindeki dışsal ekonomilere
vurgu yapmıştır. Geçmişe bakıldığında görülmektedir ki 1950’lerde büyük ölçekli yatırımlara
yapılan vurguda Sovyetler Birliği’nin 1928-1940 arasındaki görece başarılı kalkınma modeli
ve performansından fazlasıyla etkilenilmiştir.
Büyümenin arkasındakiana itici güç olması nedeniyle yatırımların çok önemli rolüne
yapılan aynı vurgu, 1950’lerde yatırım ölçütlerine ilişkin yazında da görülmektedir. Bu yazına
en önemli katkılar a) Sosyal marjinal üretim kriteri (Kahn 1951, Chenery 1953), b) Marjinal
kişi başına yatırım oranı kriteri (Galenson ve Leibenstein 1955), c) Marjinal büyüme katkısı
kriteri (Eckstein 1957) olmuştur.
Bu dönemde Harrod-Domar tipi tek sektörlü modellerin analitik bir çerçeve olarak
kullanılması popüler olmuştur. Sadece yatırımın bir faktör olarak alındığı bu tip modeller,
tamamıyla toplulaştırılmış basit üretim fonksiyonlarından dolayı, en azından dolaylı olarak alt
yapı ve sanayi yatırımlarının önemini vurgulamıştır. Bu modellerin tek sektör ve tek girdili
yapısı, dolaylı olarak üretim faktörlerinin yatırımlar ile sadece belirli sabit oranlarda
birleşebileceğini varsaydığı için alternatif yatırım tahsislerinin ve farklı faktör bileşimlerinin
sektörel üretim üzerine olan etkilerinin tahmin edilmesini engellemiştir. Tek sektörlü bir
dünyada yatırımların GSMH içindeki payını ödemeler dengesiyle tutarlı olabilecek en yüksek
noktaya getirerek maksimum düzeye çıkarılmaktadır. Tarımsal çıktının belirleyicilerine ilişkin
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ya teorik yapı yada ampirik bilgilerin eksikliğinde, eğilim modern sektör ile yüksek verimliliğe
sahip yatırımları aynı kefeye koymak olmuştur. Bu nedenle de genel eğilim yatırımların büyük
bölümünü modern sektöre ve genel sosyal sermayenin oluşumuna çoğunlukla öncekine ağırlık
vererek yönlendirmek olmuştur.
Toplulaştırılmış modellerin esas alınması sadece yukarıda tartışılan teknik yöntemlerin
belirlediği kavramsal çerçeve tarafından değil aynı zamanda 1950’lerde neredeyse sadece milli
gelir hesaplarından oluşan mevcut veri seti tarafından da önceden belirlenmiştir. Azgelişmiş
ülkelerde girdi-çıktı tablosu şeklinde bölümlere ayrılmış veriler ise ancak 1960’larda ortaya
çıkmıştır.
1950’lerdeki yaygın kalkınma stratejisi doğrudan ve mantıksal olarak yukarıda tartışılan
teorik kavramları izlemiştir. Bu dönemde ekonominin geri kalanını arkasından çekecek
büyümenin lokomotifi olarak sanayileşme düşünülmüştür. Tarım sektörü ise kısıtlanması
gereken bir sektör olarak görülmüştür. Tarım sektörünün aksine sanayi sektörüne ise dinamik
bir rol verilmiştir. Lider bir sektör olarak sanayinin, tarımsal nüfusa alternatif istihdam fırsatları
sunacağı, tarım sektörü için artan gıda ürünleri ve hammadde talebi sağlayacağı ve sanayi
girdileri arz edeceği öngörülmüştür. Tarım sektörünün tersine sanayi sektörü yüksek yatırım
verimliliğiyle özdeşleştirilmiş ve bu nedenle yatırımların büyük kısmı sanayi aktivitelerine ve
sosyal altyapı projelerine yönlendirilmiştir. Sanayiye verilen önem de büyük ölçüde Sovyet
modelinden etkilenmiştir. Sanayi sektöründe büyümeyi harekete geçirmek için gerekli olan
sermaye kaynakları ise büyük ölçüde gelenkesel tarım sektöründen alınmak zorunda
kalınmıştır.
Sanayi lehine ve tarım aleyhine olan ayrımcılık pek çok değişik şekil almıştır. Ülkelerin
büyük kısmında fiyat politikaları gıda fiyatlarını sanayi ürünleri fiyatlarıyla karşılaştırıldığında
yapay olarak düşük seviyelerde tutmuş ve bu fiyat poltikaları yoluyla iç icaret hadleri tarımın
aleyhine döndürülmüştür. Bu fiyat politikalarının bir amacı tarımdan kaynak aktarılmasına ek
olarak kent çalışanlarına ucuz kaynak sağlamak ve böylelikle gelir dağılımını onların lehine
çevirmektir. Uygulanan diğer ayrımcı önlemler ise; kamu kaynaklarının tarıma asgari düzeyde
ayrılması (hem sermaye ve hem de cari harcamalar için) kırsal kesim kurumlarının ve bu
kesimde tarım dışı aktivitelerin desteklenmesine verilen teşviklerin eksikliğin olmuştur.
Hindistan ve Pakistan gibi görece büyük bazı azgelişmiş ülkelerde dışarıdan gıda yardımına
çok kolay bir şekilde –çoğunlukla ABD’nin 480 Sayılı Kanunu çerçevesinde- erişilebiliyor
olması tarımsal fiyatların görece düşük düzeylerde kalmasına katkıda bulunan ek bir unsur
olmuştur.
Kalkınma sürecinin başlangıcında sanayileşmeyi teşvik eden çok önemli bir araç –
özellikle tarım maddeleri ve dayanıklı tüketim mallarının- ithal ikamesi olmuştur. Çok az
sayıdaki istisan dışında, kısıtlayıcı lisans sistemleri, korumacı yüksek tarifeleri ve çoklu döviz
kurlarından çeşitli mali araçlara kadar değişen her çeşit ithal ikameci politika türemiş ve az
gelişmiş ülkelerde hızla yayılmıştır. Sanayi büyümesine bu içe dönük bakış açısı etkinlikten bir
hayli uzak bir takım sanayi dallarının teşvik edilmesi anlamına gelmiştir.
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Kentsel modern sektörlerdeki ithal ikameci üretim aktivitelerine ve fiziksel altyapıya
yapılan yatırımlara verilen önemin,her bakımdan istenilmez olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.
Bu süreç sanayinin gelişiminin başlamasına yardım etmiş ve modern sektörün büyümesine
katkıda bulunmuştur. Hatta bazı durumlarda ödemeler dengesi kısıtlarında geçici rahatlama da
sağlayabilmiştir. Bununla birlikte ihracat aleyhine –fiilen ve potansiyel olarak- ayrımcılık
sonucunda, ithal ikameciliğin ödemeler dengesi üzerindeki uzun dönem etkileri pekala negatif
sonuçlar da vermiş olabilir.

5.1.1.1950’ler Boyunca Kalkınma Doktrini

Hedefler

Politika ve Stratejiler
*ithal ikamesi
*sanayileşme
*kentsel sektöre verilen
önem eşliğinde ek
sosyal sabit sermaye
ve altyapı yatırımları

*GSMH Büyümesi

Teoriler

*Büyük İtki
*"Kalkış" ve "kalkınmanın
aşamaları"
*kritik minimum çaba tezi
*Toplam yatırım ölçütleri

Veri Sistemleri

→
←

*Milli Gelir Hesapları

*Harrod-Domar
Modeller
Kaynak: Fikret Şenses, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.127.
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5.1.2. 1960’larda Kalkınma Doktrini
Aşağıdaki tablo 1960’larda yaygın olan kalkınma doktrininin ana unsurlarını ortaya
koymaktadır. Kavramsal cephede, 1960’lara, ekonomik düalizme dayanan kavramsal çerçeve
tarafından yön verilmiştir.

1960’lar Boyunca Kalkınma Doktrini

Kaynak: Fikret Şenses, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.131.

1950’lerin kalkınma doktrini modern sektörü tamamlayan ekonominin geri kalmış
kısımlarının varlığını dolaylı olarak dikkate aldığı halde, kalkınma sürecinde iki sektörün
karşılıklı rollerini açıklayan ikili çerçeveye sahipdeğildi. Sade ve basit iki sektörlü modeller
modern sektör için sınırsız işgücü ve tarımsal üretim fazlası kaynağı olarak gördükleri geçimlik
tarıma temelde pasif bir rol vermeye devam etmiştir. bu modeller çok sayıda tarımsal üreticinin
kendi gıda paketlerini (yani sermayelerini) sırtlarında taşıyarak veya en azından ona erişim
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sahibiyken, geçimlik tarımdan üretimde ciddi bir azalmaya meydan vermeden çıkabileceğini
varsaymıştır.
İki sektörlü ekonomi modelleri daha gelişmiş hale geldikçe modern sanayi ile geri
kalmış tarım sektörlerinin büyüme süreci boyunca yerine getirmeleri gereken işlevler
arasındaki karşılıklı bağımlılığın farkına daha çok varılmıştır. Geri kalmış sektörün
kaynaklarını sırası geldiğinde bunları içine massedebilecek sanayi sektörü için serbest
bırakması beklenmekteydi. Ancak ne kaynakların serbest bırakılması ne de bu kaynakların
emilmesi ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için yeterli olabilirdi. Bu aktif karşılıklı
bağımlılığın farkına varılması sade ve basit önce sanayileşme reçetesinden ileriye doğru büyük
bir adım olmuştur. Çünkü yukarıdaki kavramsal çerçeve artık hiçbir sektörü önden giden veya
geriden gelen sektör olarak tanımlamamıştır.
Kalkınmada tarımın rolüne ilişkin kademeli olarak bir önem değişikliği meydana
gelmiştir. Geçimlik tarımı sanayideki ve birölçüde modern tarımdaki büyümeyi desteklemek
amacıyla kaynakları kısıtlanmak zorunda olan pasif bir sektör olarak düşünmek yerine tarımın
kaynak tedarikçisi olarakkendi rolünü en iyi şekilde sanayi ile aktif ve eşit bir ortak olarak
görüldüğünde oyanaybileceği görüşü 1960’ların ikinci yarısında açıkça ortaya çıkmaya başladı.
Bu daha somut bir anlatımla tarımsal üretimde ve verimlilikte bir artışa yol açmak için
kalkınmanın başlangıç aşamalarında sanayiden tarıma büyük bir kaynak akışının çok önemli
olabileceği anlamına gelmiştir. Tarımsal üretim ve verimlilikte bu yolla sağlanacak artışın da
tarımdan modern sektöre yeni transferlerin aktarılmasını kolaylaştırması beklenmektedir.
1950’lere damgasını vuran ve kalkınma sürecinde tarımı çok katı bir şekilde ve çok erken bir
aşamada kısıtlayan alternatif görüşle ilgili problem şu ifadede açık ve net olarak ortaya
konmaktadır: Geri bırakılan kaz (tarım) altın yumurta yumurtlamasına fırsat verilmeden zaten
açlıktan ölmüş olacak.
Dengeli büyümeye karşı dengesiz büyüme konusu 1960’larda çok tartışılmıştır. Özü
itibariyle dengeli büyüme tezi (Nurkse 1953) gelir arttıkça değişik mallar için farklılaşan talep
büyümesiyle sektörel çıktı büyümesinin uyumunun gerekliliğine vurgu yapmıştır. Buna karşılık
dengesiz büyüme tezi ise özel sektör ve kamu kesiminde karar alma becerisi eksikliğini
büyümenin önündeki temel darboğaz olarak belirlemiştir (Hirschman 1958. Bu darboğazı
aşmanın reçetesi de sosyal altyapı olanaklarında geçici ve birbiri ardına gelen fazla kapasiteler
yaratmak olacaktır. Bu kapasiteler de bir boşluk ve çekici bir fiziksel ortam yaratarak doğrudan
verimli aktivitelerin oluşturulmasını teşvik edeceklerdi. Alternatif olarak ise bu süreç,
tamamlayıcı sosyal sabir sermaye projelerine yol açacak doğrudan üretici aktivitelerde mevcut
talebin ötesinde kapasiteler yaratılarak da işletilebilirdi.
Dengeli ve dengesiz büyüme tezleri arasındaki benzerlikler bu tezlerin birbirinden farklı
gözüken çözüm önerilerinden daha önemlidir. Her iki görüş de kalkınma sürecinde sektörler
arası bağların rolüne önem vermiştir. Kesin bir şekilde, ikili ekonomi çerçevesini çok
sektörlübir çerçeveye doğru genişletmişlerdir. Ancak bunu modern ve geleneksel aktiviteler
arasında bulunan teknoloji ve organizasyon biçimindeki başlıca farklılıkları göz önüne almadan
yapmışlardır. Bu durum en azından, kısmen 1960’lar boyunca azgelişmiş ülkelere ilişkin girdiçıktıtabloların kısıtlı sektörel ayrışma olanaklarından kaynaklanmıştır. Sanayinin çeşitli
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bölümleri dışında kalan sektörlerde toplulaştırma düzeyiçok yüksek olmuştur. Örneğin tarım
ve hizmet faaliyetleri nadiren iki-üç alt sektörden fazla bir ayrıntı düzeyine ulaşabilmiştir. Bu
nedenle geleneksel tarım yada hizmet sektörlerindeki emek yoğun faaliyetleri, modern ve
sermaye yoğun faaliyetlerden ayırt etme girişimleri girdi-çıktı tablolarının sınıflandırma
ölçütlerinden kaynaklanan kısıtlar karşısında hayata geçirilememiştir. Bu örnek, kalkınma plan
ve stratejilerinin tasarımında veri sistemleri ve kavramsal çerçeve arasında var olan karşılıklı
bağımlılık ilişkisini de ortaya koymaktadır.
1960’ların sonlarında sektörler arası girdi-çıktı analizleriyle çok yakından ilişkili diğer
bir katkı etkin koruma teorisidir. Bu teori hem girdiler hem de çıktılardünya fiyatları üzerinden
değerlendirildiği zaman ithal ikamesinin statik etkinlik maliyetlerine açıklık getirmiş ve
hesaplanmasını olanaklı kılmıştır. 1960’larda ortaya çıkan önemli bir diğer katkı seti de
ekonomik büyümenin sektmrler arası yapı ve biçimine aittir. İki değişik yaklaşım, ekonomik
kalkınma sürecinde üretim ve talebin değişen sektörler arası yapısına ilişkin önemli bir
anlayışortaya koymuştur. Ağırlıkla Kuznet’in (1966) çalışmasını temel alan birinci yaklaşım
çok sayıda ülkenin dikkatli ve özenli tarihsel analizine dayanmıştır. İkinci yaklaşım Chenery
tarafından öncülük edilmiş ve uluslar arası yatay kesit analizlerini baz almıştır. Bu yaklaşım,
büyüme sürecindeki yapısal olguları ortaya çıkarmak için regresyon analizine başvurmuştur.
1960’larda tasarlanan modeller üç farklı tipe ayrılabilir: 1. İki açık modelleri 2. Yarı
girdi-çıktı modelleri 3. Basit genel denge modelleri. Birinci tip modeller dış yardımların rolünü
makro ekonomik bir modele dahil etmeye çalışmıştır. Bu modellerin altında yatan mantık iki
bağımsız kısıtın ekonomik büyümeyi sınırlandırabileceğidir. Eğer bağlayıcı olan kısıt ise,
beceri ve tasarruflar üzerindeki birinci kısıt yatırım sınırlı büyüme olarak tanımlanmıştır.
Alternatif olarak ödemeler dengesi kısıtı etkin olduğu zaman ticaret sınırlı büyüme söz konusu
olacaktır. Dengesizlik temelinde kurgulanan bu model azgelişmiş ülkelerin, herhangi bir zaman
dilimi içinde, ya yatırım-tasarruf açığı yada ödemeler dengesi açığı ile kısıtlandığını ve
dolayısıyla sınırlı yapısal esneklikle tanımlandığını varsaymaktadır.
Diğer iki tipteki modeller (1. ve 2.) ise sektörler arası girdi-çıktı çerçevesine
dayanmaktadır. İlk önce Jan Tinbergen tarafından geliştirilen yarı-girdi çıktı metodu, dış
ticarete konu olan malları üreten uluslar arası sektörler ile dış ticarete konu olmayan malları
üreten ulusal sektörleri ayırt etmektedir. Bunun sonucu olarak, en azından ticarete konu
olmayan malları üreten sektör için büyüme süresince gereken kapasite artışı
hesaplanabilmektedir. 1960’larda ortaya çıkan genel denge modelleri ya tutarlılık ya da
doğrusal programlama kategorisindeki modellerdir. Bu modellerin temel amacı sektörel
yatırımların alternatif sektörel dağılımlarının büyüme üzerindeki etkileri ve sektörler arası
bağlantılara daha çok ışık tutmak olmuştur.
Ekonomik kalkınmanın 1960’lardaki algılanma biçimi, büyük ölçüde temel amaç olarak
hala milli gelirin/gayrisafi milli hasılanın büyümesi üzerinde odaklanmıştır. Özellikle büyüme
ve ödemelr dengesi arasındaki ilişki daha net hale getirilmiştir. 1960’ların sonuna doğru az
gelişmiş ülkelerdeki eksik istihdam ve işsizlik sorununun artan ciddiyeti istihdamın, GSMH
büyümesinin yanında bir amaçolarak göz önünde tutulmasına neden olmuştur. Yaygın teknik
ve yöntemlerin yukarıdaki değerlendirmelerinden de görüldüğü gibi kalkınmaya ilişkin
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algılama biçiminde bu dönemde ortaya çıkan en dikkate değer değişim kalkınma sürecinin
sektörler arası yapısı ve fizyolojisini daha iyi anlamaya yönelik ilgi olmuştur.
1960’larda yaygınlık kazanan kalkınma politikaları ve stratejileri doğrudan doğruya
kavramsal katkılardan, kalkınma hedeflerinden ve veri sistemlerinden çıkmıştır. Aşağıda kısaca
dğerlendirilen bu politikalar birkaç gruba ayrılabilir. Neo-klasik reçeteleri benimseyen birinci
grup ince ayar ve uygun fiyatlar başlıkları altında ifade edilebilir. İnce ayar araçları kısaca
uygun bir fiyat sistemini (mal ve hizmet fiyatlarını, vergi ve teşvik oranlarını içeren), piyasa
aksaklıklarının giderilmesini, uygun döviz kuru ve ticaret politikalarını kapsamaktadır. Bu
önlemlerin üretim aktiviteleri arasında daha uygun bir çıktı ve girdi bileşimine veya üretim
tekniği tercihine neden olacağı, dolayısıyla istihdamda bir artış sağlayacağı beklenmiştir.
İkinci grup politikalar, sektörler arası bağlantıları vurgulayan esasen yapısal politikalar
olarak sınıflandırılabilir. Bu politikalar, sektörler arası dengeli (veya bazı durumlarda dengesiz)
büyümeye erişmek amacıyla yatırımların ve cari kamu harcamalarının sektörler arasındaki
dağılımı üzerinde odaklanmaktadır. Daha belirgin birbiçimde ifade etmek gerekirse kalkınma
sürecinde tarıma 1960’ların sonuna doğru daha aktif bir rol verilmiştir. Daha büyük miktarda
kamu kaynağının –daha az ayrımcı fiyat politikaları ile birlikte- bu sektöre tahsis edilmesinin
ekonominin geri kalanına bu sektörden net kaynak transferine imkan verecek verimlilik ve çıktı
büyümesine neden olması beklenmiştir. Güney Kore ve tayvan’ın tarım sektörüne sağladıkları
destek sonucunda ortaya çıkan tarımsal üretim fazlasını başarılı bir sanayi atılımı için
kullanmada gösterdikleri başarı bu dönemin sonlarına yaklaşıldığında yankı yapmaya
başlamıştır.

5.2.1970’lerde Kalkınma Doktrinİ
Kavramsal cephede 1960’lara, ekonomik düalizme dayanan kavramsal çerçeve
tarafından yön verilmiştir. 1950’lerin kalkınma doktrini modern sektörü tamamlayan
ekonominin geri kalmış kısımlarının varlığını dolaylı olarak dikkate aldığı halde, kalkınma
sürecinde iki sektörün karşılıklı rollerini açıklayan ikili çerçeveye sahip değildi. Sade ve basit
iki sektörlü modeller, modern sektmr için sınırsız işgücü ve tarımsal üretim fazlası kaynağı
olarak gördükleri geçimlik tarıma temelde pasif bir rol vermeye devam etmiştir. bu modeller
çok sayıda tarımsal üreticininkendi gıda paketlerini (yani sermayelerini) sırtlarında taşıyarak
veya en azından ona erişim sahibiyken geçimlik tarımdan üretimde ciddi bir azalmaya meydan
vermeden çıkabileceğini varsaymıştır.
İki sektörlü ekonomi modelleri daha gelişmiş hale geldikçe modern sanayi ile geri
kalmış tarım sektörlerinin büyüme süreci boyunca yerine getirmeleri gereken işlevler
arasındaki karşılıklı bağımlılığın farkına daha çok varılmıştır. Geri kalmış sektörün
kaynaklarını sırası gerldiğinde bunları içine massedebilecek sanayi sektörü için serbest
bırakması beklenmekteydi. Ancak ne kaynakların serbest bırakılması ne de bu kaynakların
massedilmesi ekonomik kalkınmanın sağlanması için yeterli olabilirdi. Bu aktif karşılıklı
bağımılığın farkına varılması sade ve basit önce sanayileşme reçetesinden ileriye doğru büyük
bir adım olmuştur. Çünkü yukarıdaki kavramsal çerçeve artık hiçbir sektörü önden giden veya
geriden gelen sektör olarak tanımlamamıştır.
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1970’lerle birlikte GSMH merkezli kalkınma stratejilerinin, Üçüncü Dünya ülkelerinin
birçoğunda gittikçe ciddileşen kalkınma problemleriyle baş etmedeki başarısızlığı, ekonomik
ve sosyal kalkınma sürecinin baştan sona tekrar incelenmesine neden olmuştur. 1970’lerin
ortasına gelindiğinde, çok yönlü ve baskın bir hedef olarak GSMH tahtından indirilmiştir.
Ekonomik büyümenin, ekonomik ve sosyal kalkınma ile eş anlamlı olduğuna veya alternatif
olarak onun diğer bütün kalkınma hedeflerine ulaşılacağını garanti etmesine ilişkin varsayım,
eleştirilere konu olmuş ve birçok yerde reddedilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından 1969 yılında başlatılan Dünya İstihdam Programı birincil hedefin artan istihdam
fırsatları ile yoksulların hayat düzeyinin yükseltilmesi olması gerektiğine işaret etmiştir. Yeni
veya daha verimli fırsatların yaratılması yoksulların refah düzeyinin iyileştirilmesine yönelik
bir önlem olarak değerlendirilmiştir. 1970’lerde görülen bir ikinci tip kavramsal ilerleme ise
kalkınma sürecini geliştirme amacı çerçevesinde kayıt dışı ekonomi ve istihdamın rolü
olmuştur. Çok ağır dış borç yükünü de içeren olayların bir araya gelmesi 1980’lerin başında
yüksek faiz oranları ve kredi veren ülkelerdeki durgunlukla birleşmiş ve kalkınma ve dış yardım
ortamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Kalkınma sürecinin önü geçici olarak kesilmiş ve
kalkınmanın ilgi odağına büyük ölçüde uyum sorunları oturmuş olmasına rağmen, 1980’li yıllar
boyunca kalkınma teorisine bazı önemli katkılar yapılmıştır. Endojen büyüme okulu ekonomik
kalkınmanın öncüsü olarak beşeri sermayenin rolüne vurgu yapmıştır. Bu dönemdeki ikinci
katkı da uluslararası ticaret ve büyüme arasındaki bağlantıyı güçlü bir biçimde ortaya
koymuştur. 1980’lerde ortaya çıkan üçüncü bir katkı seti ise genel olarak “yeni kurumsal
iktisat” ve kolektif eylem başlığı altında toplanabilir.
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6.1.1970’lerde Kalkınma Doktrini
1970’lerle birlikte GSMH merkezli kalkınma stratejilerinin, Üçüncü Dünya ülkelerinin
birçoğunda gittikçe ciddileşen kalkınma problemleriyle baş etmedeki başarısızlığı, ekonomik
ve sosyal kalkınma sürecinin baştan sona tekrar incelenmesine neden olmuştur. Bu on yıl
boyunca çok acil hale gelen ve artık görmezden gelinemeyecek başlıca kalkınma problemleri
şu şekilde özetlenebilir:
Birçok azgelişmiş ülkede eksik istihdam ve işsizliğin artan seviyesi ve bunlara ilişkin
artan farkındalık düzeyi
Gelir dağılımının ülkeler içinde daha eşitsiz hale gelmesi veya en azından, İkinci Dünya
Savaşı’nın hemen sonrasındaki kadar eşitsiz bir görünüm sergilemesi
Belirli bir normatif gelir veya yaşam standardının altında kalan yoksulluk içindeki
bireylerin sayısının çok yüksek ve belki de artan bir düzeyde kalması
Devam eden ve hızlanan kırsal kesimden kentlere göç ve bunun sonucu kentsel
yoğunluk
Artan ödemeler dengesi baskısı ve hızla tırmanan dış borçluluk ve borç servisi
sorunlarının yansıttığı gibi az gelişmiş dünyanın önemli bir kısmının kötüleşen dış pozisyonu.
Çoğunlukla birbiriyle ilişkili bu sorunların sonucu olarak, az gelişmiş ülkelerin çoğunun
tercih fonksiyonlarında, özellikle mutlak yoksulluğun azaltılması açısından daha eşit bir gelir
dağılımına, ekonomik büyüme hedefine kıyasla, çok daha büyük ağırlık verildiği görülmüştür.
Buna ek olarak, mutlak yoksulluğun geleneksel sektörlerde verimli istihdamın arttırılması (veya
eksik istihdamın azaltılması) yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülmekteydi.
1970’lerin ortasına gelindiğinde, çok yönlü ve baskın bir hedef olarak GSMH tahtından
indirilmişti. Ekonomik büyümenin, ekonomik ve sosyal kalkınma ile eş anlamlı olduğuna veya
alternatif olarak onun diğer bütün kalkınma hedeflerine ulaşılacağını garanti etmesine ilişkin
varsayım, eleştirilere konu olmuş ve birçok yerde reddedilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) tarafından 1969 yılında başlatılan Dünya İstihdam Programı birincil hedefin artan
istihdam fırsatları ile yoksulların hayat düzeyinin yükseltilmesi olması gerektiğine işaret
etmiştir. yeni veya daha verimli fırsatların yaratılması yoksulların refah düzeyinin
iyileştirilmesine yönelik bir önlem olarak değerlendirilmiştir.
Kalkınmanın anlamı, büyüme ve yoksulluğun giderilmesi hedefleriyle eş zamanlı bir
süreç olarak değişmiştir. Bu değişim süreci bir dizi kavramsal ve ampirik katkıları hem
etkilemiş ve hem de onlardan etkilenmiştir. Birinci grup katkı, entgre kırsal ve tarımsal
kalkınma başlığı altında toplanmıştır. Mikro ve makro düzeyde yapılan ampirik çalışmaların
hepsi geleneksel tarımın dönüşüm sürecinin fizyolojisi ve dinamiklerinin bir açıklamasını
sağlamak amacıyla birlikte etkili olmuştur. Bu bilgilerin bütünü daha sonra strateji kutusu
altında tartışılacak olan kırsal kesimde tek biçimli strateji için gerekçe sağlamıştır.
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1970’lerde görülen bir ikinci tip kavramsal ilerleme ise kalkınma sürecini geliştirme
amacı çerçevesinde kayıt dışı ekonomi ve istihdamın rolü olmuştur. Kayıt dışı ekonomi kavramı
uzun süredir ortalıklarda olsa bile ve Gandhi’nin geleneksel ev içi üretim sanayine yaptığı vurgu
gibi değişik şekiller alsa da, daha genel ve resmi bir şekilde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
Kenya Raporu’nda yeniden canlandırılmıştır. ILO tarafından özellikle kayıt dışı ekonominin
rolüne odaklanan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kayıtdışı ekonominin görece etkin
ve dinamik olduğu ve piyasa aksaklıkları ve uygun olmayan ulusal ve yerel yönetim
düzenlemeleri sonucunda ayrımcılığa uğrayıp cezalandırıldığı sonucuna ulaşmıştır. Bu
çalışmalar ayrıca kayıt dışı faaliyetlerin üretim ve istihdam artışları için önemli bir potansiyel
kaynak oluşturduğuna işaret etmiştir. ILO’nun Dünya İstihdam Programı ve Dünya Bankası da
çok sayıda yararlı ampirik araştırma üretmiştir. Bu çalışmalar, nüfus artışı ve istihdam
arasındaki ilişki, uygun emek yoğun teknolojiler, eğitim sistemi-işgücü piyasası-istihdam ve
gelir dağılımı ilişkisi, kayıt dışı ekonomi, kır-kent göçünün belirleyicileri ve geleneksel tarımın
kalkınma sürecindeki rolü gibi konular üzerinde odaklanmıştır.
1970’lerde ön plana çıkan üçüncü katkı ise ekonomik ve demografik değişkenler ile kırkent göçünün belirleyicileri arasındaki karşılıklı bağımlılığı içermektedir. Çoğunlukla mikro
düzeydeki bir dizi ampirik çalışma 1. Eğitim, beslenme ve sağlık 2. Doğurganlık, bebek
ölümleri ve nihayet doğum oranı gibi değişken grupları arasındaki ilişkiye ışık tutmayı
denemişlerdir. Bu çalışmalardan üretilen hipotezler nüfus ve ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik ilişkisinin karmaşık doğasının altını çizmiştir.
İç göçlerin belirleyicileri ile bağlantılı olarak, Harris-Todarro (1970) başlangıç
formülasyonu bir dizi ampirik çalışmayı ve göç sürecine ilişkin basit modelleme girişimini
tetiklemiştir. Kırdan kente göçler, genel olarak, kentte iş bulma olasılığı ile ağırlıklandırılmış
kır-kent arası ücret farklılıklarının fonksiyonu olarak açıklanmıştır. Bu çalışmalara bir ölçüde
koşut olarak gelişen mikro düzeydeki diğer katkılar istihdam ve gelir dağılımı gibi sosyoekonomik hedefleri yatırım (fayda-maliyet) ölçütlerine ve projelerin değerlendirilmesi ve
seçimi süreçlerine dahil etme çabası içinde olmuştur.
Kalkınma iktisadının en gelişmiş teknik yöntem ve çözümlerine ilişkin katkıların
gözden geçirilmesi az gelişmişlik ve bağımlılık teorileri üzerindeki neo-Marksist yazına en
azından atıf yapılmadan tamamlanmış sayılmaz. Bu teorilerin özünü, gelişmekte olan ülkelerin
geri kalmış ve hammadde üreten çevreyi, kalkınmış ülkelerin ise modern sanayileşmiş merkezi
oluşturduğu dünya ticaret ve güç sisteminde az gelişmişliğin içsel olduğu görüşü
oluşturmaktadır. Bu görüşe göre, yabancı sermaye ile (örneğin çok uluslu şirketler) sermaye ile
ilişkili yerli sınıflar ekseninde gelişen yeni sömürgecilik sistemi bir önceki sömürgecilik
sisteminin yerini almıştır. 1970’lerde görülen modellerin başlıca özelliği sektörel ve çok
sektörlü düzeylerde çıktıların, istihdamın ve gelir dağılımının eş anlı olarak belirlenmesini
açıklamak olmuştur. Bu modellerin büyük kısmı, bu değişkenler arasındaki karşılıklı bağımlılık
ilişkisini tam olarak yakalamadığı için kısmi model kapsamındadır.
Geçmiş on yıllık dönemlerle karşılaştırıldığında 1970’lerde verilerin kapsamı ve
kalitesinde büyük çaplı bir iyileşme gözlenmiştir. 1970’lerin ortalarına gelindiğinde, istihdam,
gelir,tüketim ve tasarruf gibi değişkenlere ilişkin anket türü veriler kullanıma sunulmaya
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başlanmıştır. Bazı GOÜ’lerde başlıca sosyo ekonomik gruplar itibariyle gelir dağılımını
yaklaşık olarak hesaplamak ilk kez mümkün hale gelmiştir.
Ekonomik ve sosyal kalkınma için büyümenin gerekli ve yeterli koşul olduğu inancı
yerini giderek büyümenin gerekli olsa bile yeterli olmayabileceği görüşüne bırakmaya
başlamıştır. Tek bir kalkınma hedefinden çoklu kalkınma hedeflerine geçişle ilgili kapsam
genişlemesi sürecinin ilk adımı istihdamın öneminin dikkate alınması ve istihdamın kalkınma
planlarına ve dış yardımların projelere ve teknik yardımlara tahsisi konularına eklenmesi
olmuştur.
İstihdamı bir hedef olarak kullanmanın olası bir çekiciliği de görünüşte görece kolay
ölçülebilir olması ve bu özelliğiyle daha önceleri GSMH’nin büyüme oranına benzer bir
biçimde, kalkınmaya ilişkin basit bir ölçü sağlamış olmasıdır. Gerçek ve temel mesele ise
toplumdaki tüm grupların, özellikle de en yoksul ve düşkün olanların, hayat standartlarının
iyileştirilmesidir.
Bölüşüm odaklı stratejilerin birbiriyle kısmen örtüşen iki değişik biçimi 1970’li yıllar
boyunca su yüzüne çıkmıştır. Unlar “büyüme ile yeniden dağıtım” ve “temel ihtiyaçlar”
stratejileri olmuştur. Bunların ilki aslında doğası itibariyle artan bir özellik taşıyordu. Varlık ve
faktörlerin mevcut dağılımına dayanmakta ve artan ölçüde yoksullara yarar sağlayan
projelerdeki yatırım transferlerine ihtiyaç duymaktaydı. Bu stratejideki ilk adım, tercih (refah)
fonksiyonunun tek başına bir hedef olarak büyümeden yoksulluğun azaltılması hedefine
yönelmesidir. Dünya bankası tarafından desteklenen bu strateji, varlıkların başlangıç düzeyi
yerine en azından sermaye stokundaki artışların yeniden dağıtımına odaklanmaktaydı.
Yoksulların büyük bölümü kırsal ve kayıt dışı kentsel sektörlerde bulunduğundan, bu strateji
küçük ölçekte üretim yapan köylülerin ve topraksız tarım işçilerinin verimliliğinin
arttırılmasına ve kayıt dışı kentsel sektörlerdeki (genelde kendi hesabına çalışan) üreticilerin
etkinliğinin arttırılmasına yönelmiştir.
1970’li yıllarda ortaya atılan ikinci alternatif strateji, özellikle ILO tarafından
desteklenen temel ihtiyaçlar stratejisi olmuştur. Kamu yatırımları gibi bir takım politika
araçlarına ek olarak bu strateji, yapısal değişiklikler ve varlıkların başlangıç sahipliğinin bir
miktar yeniden dağıtımını (özellikle toprak reformunu) öngörmekteydi. ILO tarafından
tanımlanan hedefler olarak temel ihtiyaçlar iki unsur içermekteydi: 1. Yeterli gıda, barınak ve
giyim gibi bir ailenin özel tüketimi için gerekli asgari ihtiyaçlar 2. Temiz içme suyu,
kanalizasyon, sağlık ve eğitim olanakları gibi toplum için sağlanan temel hizmetler.
Tarım sektörü bağlamında tamamlayıcı bir politika da bütünleştirilmiş kırsal kalkınma
olmuştur. Özetle yeni yaklaşım geleneksel sektöre doğrudan yarar sağlayan kredi ve teknik
faaliyetler merkezli olmuştur. Bu strateji, tek biçimli tarımsal kalkınma stratejisi adlı daha geniş
bir strateji ile uyumlu olmuştur. Tek biçimli strateji tarım sektörünün tamamında yaygın bir
biçimde emek yoğun teknolojilerin kullanımını öngörmektedir. Bu anlamda, bu strateji tarımın
arta oranlarda “aşağıdan yukarıya” modernizasyonuna dayanmaktadır. Bu strateji, geleneksel
geçimlik tarımı arka plana atıp, tarımın modern, ticari, büyük ölçekli, görece sermaye yoğun
alt sektörlerini teşvik eden iki biçimli stratejiyle tam bir tezat oluşturmaktadır. Tek biçimli
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yaklaşım altında, tarımsal kalkınma, uygun tarımsal araştırmalar ve teknoloji, toprağın yeniden
dağıtımı, kırsal alt yapının sağlanması, kırsal alanda faaliyet gösteren kurumların gelişmesi ve
diğer önlemler kitlelere görece daha eşit olarak yayılmıştır. Bu yaklaşım, tahıl üretiminin ivme
kazanmasıyla ve Yeşil Devrim teknolojisinin yayılmasıyla ilişkili olduğu için, küçük üretim
birimlerinin canlandırılması konusunda başarı sağlamıştır.
Üçüncü tip bir kalkınma stratejisi ise daha önce değinilen neo-Marksist az gelişmişlik
ve bağımlılık teorilerini izlemektedir. Temel özellikleri itibariyle bu yaklaşım, belki devrimci
de sayılabilecek kadar radikaldi. Bu strateji, kaynakların çok büyük ölçüde devlete
aktarılmasını ve özel mülkiyet biçimlerinin çoğunun ortadan kaldırılmasını öngörmekteydi. Bu
stratejinin o dönemde Çin’de egemen olan rejimizler biçimde kendi kendine yeterli ve yerli
teknoloji ve organizasyon biçimlerine dayalı toplumcu bir modeli desteklediği söylenebilir.

6.2.1980’lerde Kalkınma Doktrini
Çok ağır dış borç yükünü de içeren olayların bir araya gelmesi 1980’lerin başında
yüksek faiz oranları ve kredi veren ülkelerdeki durgunlukla birleşmiş ve kalkınma ve dış yardım
ortamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. On yıllar boyunca süren dış borçlanmanın birikimli
etkilerini yansıtan bu durum GOÜ’lerin bir çoğunda büyük ve artan ödemeler dengesi ve bütçe
açıklarının boyutlarını da açıkça ortaya koymaktaydı. 1982 Meksika krizi kısa süre içinde
Üçüncü Dünya ülkelerinin diğer bölümlerine yayılmıştır. Borç krizi öylesine büyük boyutlara
ulaşmıştır ki en azından bir süre için, uluslar arası finansal sistemin sürdürülüp
sürdürülemeyeceği sorgulanmıştır.
Bundan dolayı, iç ve dış dengenin sağlanması, yeniden büyüme sürecine girilmesi ve
yoksulluğun azaltılması için en önde gelen hedefler ve koşullar haline gelmiştir. Borç krizi,
1980’leri “kalkınmanın kayıp on yılı”na dönüştürmüştür. Kalkınma ve yoksulluğun azaltılması
yoluna yeniden girmeden önce Üçüncü Dünya ülkeleri kendi evlerini düzene sokmak, zor ve
sıkıntılı istikrar ve yapısal uyum politikalarını uygulamak zorunda kalmıştır.
Kalkınma sürecinin önü geçici olarak kesilmiş ve kalkınmanın ilgi odağına büyük
ölçüde uyum sorunları oturmuş olmasına rağmen, 1980’li yıllar boyunca kalkınma teorisine
bazı önemli katkılar yapılmıştır.
İlk katkı ekonomik kalkınmanın öncüsü olarak beşeri sermayenin rolüne vurgu
yapmıştır. Endojen büyüme okulu (Lucas 1988, Romer 1990) düşük beşeri sermaye
yoğunluğunu, sanayileşme yoluyla meydana gelebilen potansiyel ölçek ekonomilerinin elde
edilmesine en büyük engel olarak görmektedir. Bir üretim fonksiyonunda vasıfsız emek ve
sermaye, beşeri sermaye ve bilgi birikimini temsil eden ve ölçeğe göre artan getiri sağlayan bir
terimle büyütülmüştür. Beşeri sermayenin bu yeni algılanma biçimi teknik ilerlemeyi temelde
dışsal (egzojen) olarak belirlenen bir faktörden kısmi olarak içsel (endojen) olarak belirlenen
bir faktöre dönüştürmüştür. Gelişmenin iki kaynaktan geldiği varsayılmıştır: 1. Kaynakların
(beşeri sermaye dahil) araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) tahsis edilmesiyle teşvik edilen
planlanmış yenilikler 2. Pozitif dışsallıklar ve yayılma etkileri yoluyla bir firma veya sanayinin
teknik bilgi ve becerisinin diğer firma ve sanayilere yayılması. Eğer bireyler ve firmalar
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tarafından beşeri sermayeye, teknik bilgi ve beceriye yapılan yatırımlar gerçekten artan getiriler
ve dışsallıklara tabi ise bu, firmaların yaptığı yatırımların (beşeri sermaye yatırımlarının
marjinal sosyal verimliliğinin bu yatırımların marjinal özel verimliliğinden yüksek olduğu
dikkate alındığında) tüm faydalarını alamayacağı, sonuç olarak da bunun eksik beşeri sermaye
yatırımlarına yol açacağı anlamına gelmektedir. Piyasa olması gerekenden daha az beşeri
sermaye üretmekte ve bu da devletin eğitim ve öğretimdeki rolü için bir gerekçe
oluşturmaktadır.
Bu dönemdeki ikinci katkı da uluslararası ticaret ve büyüme arasındaki bağlantıyı güçlü
bir biçimde ortaya koymuştur. Bu katkı, performansın zaman içinde, uluslararası yatay kesit ve
ülke çalışmalarına dayalı olarak çok sayıda nicel ve nitel ampirik çalışma yoluyla analizini
temel almıştır. Dışa açıklığın anlamlı ve güçlü bir biçimde büyümeyle ilişkili olduğu
görülmüştür. Dış ticareti serbestleştiren ve destekleyen ülkelerin, içe dönük stratejiler izleyen
ülkelerden daha hızlı büyüdüğü belirlenmiştir. Normal koşullarda sanayi ürünlerinde dünya ile
rekabet etmek için en modern teknolojinin transferi gerekli olmuştur. İhracata yönelme ile
büyümeyi ilişkilendiren mekanizma da bu gerekliliğe dayanmaktadır. Öte yandan şirketler
tarafından en gelişmiş teknolojilerin benimsenmesi, bu teknolojiyi aynı sanayideki firmalar ve
en sonunda diğer sanayiler arasında yayılmadan önce “yaparak öğrenme” ve “bakarak
öğrenme” süreçleri yoluyla o şirketlerdeki işçilerin ve mühendislerin beşeri sermayelerine
eklenmektedir. Bu anlamda ihracata yönelme teknolojik gelişmeyi ve büyümeyi
içselleştirmenin ve onlara ivme kazandırmanın bir aracıdır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde
dışa yönelmenin genelde emek yoğun sanayi ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlüklere bina
edildiği söylenebilir. Doğu ve Güneydoğu Asya deneyimi temelinde, bu doğrultuda izlenen
büyüme yolunun yoksulluğun önemli ölçüde azaltılmasına da yol açan eşitlikçi bir yol
olduğunu gösteren çok sayıda kanıt vardır.
1980’lerde ortaya çıkan üçüncü bir katkı seti ise genel olarak “yeni kurumsal iktisat” ve
kolektif eylem başlığı altında toplanabilir. Yeni kurumsal çerçeve, kalkınma yanlısı ve
yolsuzluk karşıtı teşviklerin sağlanması için uygun kurumların ve oyunun kurallarının gerekli
olduğunu belirtmektedir. Buna ilave olarak fırsatçı davranışların kapsamını azaltan kurumların
oluşturulmasının yollarını göstermiştir.
Bu yaklaşımın bir başka katkısı da,özellikle kırsal alanlarda etkin piyasa dışı mübadele
biçimlerinin bulunduğunun açık ve mantıklı bir gerekçesini sunmak olmuştur. Bu tür prototipi
kurumların örnekleri arasında tarımsal üretim birimi içindeki hanehalkı işlemleri/alışverişleri,
iki taraflı sözleşmeler (yarıcılık, kiracılık),çiftçi kooperatifleri ve çiftçi gruplarının
organizasyonları, müşterek sigorta ağları, kayıt dışı kredi kurumları sayılabilir. Bu piyasa dışı
takas organizasyonları, eşdeğer mal, üretim faktörü veya hizmet sağlayan alternatif bir piyasa
düzenlemesinde geçerli olacak işlem maliyetlerinden daha düşük işlem maliyetlerine sahiptir
ve varlıklarını buna borçludur. Örneklerin birçoğunda piyasa eksiklikleri veya en kötü durumda
piyasa başarısızlıkları (alternatif piyasa düzenlemesinin olmadığı ve işlem maliyetlerinin büyük
olduğu durumda) piyasa dışı düzenlemelerin kökenini oluşturmaktadır.
1980’ler yoksulluk kavramının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için bazı yeni ufuklar
açan katkılara tanıklık etmiştir. Yoksulluk analizlerine kapsamlı ve işlevsel açıdan yararlı bir
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bakış açısı geliştirilmiştir. Buna göre önemli olan insanın kendi işlevselliğini (yapabilecekleri
arasında yapmak istediklerini) seçme özgürlüğüdür. İşlevini yerine getirmek/çalışmak için
birey bir dizi özelliğin sağladığı asgari refah düzeyine ihtiyaç duymaktadır.
Yeni-kurumsal iktisat başlığının altına dahil edilebilecek son bir katkı ise birbiriyle
ilişkili alışverişlerdir. Birbirine bağlı bir kontrat içinde iki veya daha fazla birbirine bağlı ve eş
zamanlı karar verilmiş alışveriş olan kontrattır (örneğin bir arazi sahibinin bir kiracı ile sabit
kira anlaşmasına girmesi ve aynı zamanda belirli bir faiz oranında kredi sağlamak için
anlaşması). Daha genel bir anlamda bu tip bir kontrat faktör piyasalarının emek, kredi ve toprak
için iç içe geçmiş bir biçimde birbirine bağlanmasına neden olmaktadır. Geriye doğru
bakıldığında serbest piyasanın işleyişine olan inancın tam anlamıyla hakim olduğu bu on yıl
boyunca piyasa eksiklikleri ve aksaklıklarının altını çizen önemli katkıların yapıldığı
görülmektedir.
Genel denge modellemesi alanındaki bazı önemli katkılar da 1980’li yıllarda ortaya
konmuştur. Bu modeller ekonominin başlangıç (baz yıl) sosyo-ekonomik yapısını yansıtan baz
yıl sosyal muhasebe matrisine (SAM) dayanmaktadır. Bu modellerin, devalüasyon, dış ticaretin
liberalizasyonu ve mali reformlar gibi farklı dışsal şok ve politikaların, değişik sosyo-ekonomik
hanehalkı grupları açısından gelir dağılımı üzerindeki etkilerini izlemek için özellikle yararlı
olduğu görülmüştür. Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri yapısal uyum politikalarının
büyüme ve bölüşüm üzerindeki alt gruplara göre ayrıntılandırılmış etkilerini simüle etmek için
önemli bir araç haline gelmiştir. Aslında bu modeller yapısal uyum senaryolarının etkilerinin,
kısıtlı uyum olduğu veya hiç uyum olmadığı karşı olgusal politika senaryolarının sonuçlarıyla
karşılaştırmak için tek araç konumundaydı.
1980’li yıllar kalkınmanın çeşitli boyutlarına ve hanehalkı refahına ilişkin istatistiklerin
yaygınlaşmasına tanık olmuştur. Daha özenli ve alt bölümlere ayrılmış istihdam, imalat sanayi,
tarım ve demografik anket ve sayımlarına ek olarak, GOÜ’lerin birçoğunda istatistik ofisleri,
geniş ölçekli hanehalkı gelir ve harcama anketleri üretmiştir. Bunlar çoğunlukla Dünya bankası
tarafından tasarlanmış ve finanse edilmiş (örneğin hayat standardı ölçümü anketleri) ve analist
ve politika yapıcılar için kullanılabilir hale gelmiştir. Muhtemelen ilk kez yoksulluğun
boyutları, yoksulların özellikleri ve haneler arası gelir dağılımına ilişkin makul düzeyde
güvenilir ve güçlü gözlemler türetilebilmiştir. Ayrıca çeşitli veri kaynakları, çok sayıda ülkenin
Sosyal Hesaplar Matrisini yapmak amacıyla birleştirilebilmiştir.
Büyüme eşliğinde gelirin yeniden bölüşümü ve temel ihtiyaçların sağlanması merkezli
olan 1970’lerin kalkınma stratejisi 1980’li yıllarda yerini yapısal uyum stratejisine bırakmıştır.
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunun ve bazı Asya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı
borç krizinin büyüklüğü ve büyük çapta iç ve dış dengesizlik, yapısal uyumun kalkınmanın
kaldığı yerden devam etmesi için yeterli olmasa da gerekli koşul haline gelmesine zemin
hazırlamıştır. Ödemeler dengesi ve bütçe açıklarını (devalüasyon ve personel sayısını kısarak
harcamaları azaltma) azaltmaya yönelik bir dizi politika aracılığıyla makro-ekonomik istikrar
Üçüncü Dünya hükümetlerinin başlıca politika hedefi haline gelmiştir. Tek başına istikrar
aslında hem içi hem de dış toplam talep ve toplam arz arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak
veya azaltmak anlamına gelirken yapısal uyum, arzı potansiyel düzeyinden düşük tutan göreli
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fiyat bozuklukları ve diğer yapısal katılıkları azaltmak için gerekli olmuştur. Tipik bir yapısal
uyum paketi devalüasyon, yapay fiyat bozukluklarının giderilmesi, dış ticaretin
serbestleştirilmesi ve sektör düzeyinde kurumsal değişimden oluşmuştur.
1980’lerde yaygın olan yapısal uyum stratejilerinin tamamlayıcı unsurları dışa
dönüklük, piyasalara güven, serbest piyasa yanlısı politikalar ve devletin rolünün asgariye
indirilmesini içermiştir. Dışa dönüklüğün ihracatı ve emek yoğun tüketim mallarında
sanayileşmeyi teşvik etmesi beklenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ihracatta rekabetçiliğe
ulaşmak için yeni teknolojiler ithal edilmesi öngörülmektedir. Bunun da daha önce bahsedilen
içsel (endojen) büyüme sürecini yani bu teknolojileri kullanan işçi ve mühendislerin beşeri
sermaye ve bilgilerine yatırım ve bunun sonucunda ortaya çıkacak yayılma etkilerini
tetiklemesi beklenmektedir.
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Giriş
Çok ağır dış borç yükünü de içeren olayların bir araya gelmesi 1980’lerin başında
yüksek faiz oranları ve kredi veren ülkelerdeki durgunlukla birleşmiş ve kalkınma ve dış yardım
ortamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Kalkınma sürecinin önü geçici olarak kesilmiş ve
kalkınmanın ilgi odağına büyük ölçüde uyum sorunları oturmuş olmasına rağmen, 1980’li yıllar
boyunca kalkınma teorisine bazı önemli katkılar yapılmıştır. Endojen büyüme okulu ekonomik
kalkınmanın öncüsü olarak beşeri sermayenin rolüne vurgu yapmıştır. Bu dönemdeki ikinci
katkı da uluslararası ticaret ve büyüme arasındaki bağlantıyı güçlü bir biçimde ortaya
koymuştur. 1980’lerde ortaya çıkan üçüncü bir katkı seti ise genel olarak “yeni kurumsal
iktisat” ve kolektif eylem başlığı altında toplanabilir. Büyüme eşliğinde gelirin yeniden
bölüşümü ve temel ihtiyaçların sağlanması merkezli olan 1970’lerin kalkınma stratejisi 1980’li
yıllarda yerini yapısal uyum stratejisine bırakmıştır. Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin
çoğunun ve bazı Asya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı borç krizinin büyüklüğü ve büyük çapta
iç ve dış dengesizlik, yapısal uyumun kalkınmanın kaldığı yerden devam etmesi için yeterli
olmasa da gerekli koşul haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Ödemeler dengesi ve bütçe
açıklarını (devalüasyon ve personel sayısını kısarak harcamaları azaltma) azaltmaya yönelik bir
dizi politika aracılığıyla makro-ekonomik istikrar Üçüncü Dünya hükümetlerinin başlıca
politika hedefi haline gelmiştir.
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7.1.1980’lerde Kalkınma Doktrini
Çok ağır dış borç yükünü de içeren olayların bir araya gelmesi 1980’lerin başında
yüksek faiz oranları ve kredi veren ülkelerdeki durgunlukla birleşmiş ve kalkınma ve dış yardım
ortamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. On yıllar boyunca süren dış borçlanmanın birikimli
etkilerini yansıtan bu durum GOÜ’lerin bir çoğunda büyük ve artan ödemeler dengesi ve bütçe
açıklarının boyutlarını da açıkça ortaya koymaktaydı. 1982 Meksika krizi kısa süre içinde
Üçüncü Dünya ülkelerinin diğer bölümlerine yayılmıştır. Borç krizi öylesine büyük boyutlara
ulaşmıştır ki en azından bir süre için, uluslar arası finansal sistemin sürdürülüp
sürdürülemeyeceği sorgulanmıştır. Bundan dolayı, iç ve dış dengenin sağlanması, yeniden
büyüme sürecine girilmesi ve yoksulluğun azaltılması için en önde gelen hedefler ve koşullar
haline gelmiştir. Borç krizi, 1980’leri “kalkınmanın kayıp on yılı”na dönüştürmüştür. Kalkınma
ve yoksulluğun azaltılması yoluna yeniden girmeden önce Üçüncü Dünya ülkeleri kendi
evlerini düzene sokmak, zor ve sıkıntılı istikrar ve yapısal uyum politikalarını uygulamak
zorunda kalmıştır.
Kalkınma sürecinin önü geçici olarak kesilmiş ve kalkınmanın ilgi odağına büyük
ölçüde uyum sorunları oturmuş olmasına rağmen, 1980’li yıllar boyunca kalkınma teorisine
bazı önemli katkılar yapılmıştır.
İlk katkı ekonomik kalkınmanın öncüsü olarak beşeri sermayenin rolüne vurgu
yapmıştır. Endojen büyüme okulu (Lucas 1988, Romer 1990) düşük beşeri sermaye
yoğunluğunu, sanayileşme yoluyla meydana gelebilen potansiyel ölçek ekonomilerinin elde
edilmesine en büyük engel olarak görmektedir. Bir üretim fonksiyonunda vasıfsız emek ve
sermaye, beşeri sermaye ve bilgi birikimini temsil eden ve ölçeğe göre artan getiri sağlayan bir
terimle büyütülmüştür. Beşeri sermayenin bu yeni algılanma biçimi teknik ilerlemeyi temelde
dışsal (egzojen) olarak belirlenen bir faktörden kısmi olarak içsel (endojen) olarak belirlenen
bir faktöre dönüştürmüştür. Gelişmenin iki kaynaktan geldiği varsayılmıştır: 1. Kaynakların
(beşeri sermaye dahil) araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) tahsis edilmesiyle teşvik edilen
planlanmış yenilikler 2. Pozitif dışsallıklar ve yayılma etkileri yoluyla bir firma veya sanayinin
teknik bilgi ve becerisinin diğer firma ve sanayilere yayılması. Eğer bireyler ve firmalar
tarafından beşeri sermayeye, teknik bilgi ve beceriye yapılan yatırımlar gerçekten artan getiriler
ve dışsallıklara tabi ise bu, firmaların yaptığı yatırımların (beşeri sermaye yatırımlarının
marjinal sosyal verimliliğinin bu yatırımların marjinal özel verimliliğinden yüksek olduğu
dikkate alındığında) tüm faydalarını alamayacağı, sonuç olarak da bunun eksik beşeri sermaye
yatırımlarına yol açacağı anlamına gelmektedir. Piyasa olması gerekenden daha az beşeri
sermaye üretmekte ve bu da devletin eğitim ve öğretimdeki rolü için bir gerekçe
oluşturmaktadır.

147

Bu dönemdeki ikinci katkı da uluslararası ticaret ve büyüme arasındaki bağlantıyı güçlü
bir biçimde ortaya koymuştur. Bu katkı, performansın zaman içinde, uluslararası yatay kesit ve
ülke çalışmalarına dayalı olarak çok sayıda nicel ve nitel ampirik çalışma yoluyla analizini
temel almıştır. Dışa açıklığın anlamlı ve güçlü bir biçimde büyümeyle ilişkili olduğu
görülmüştür. Dış ticareti serbestleştiren ve destekleyen ülkelerin, içe dönük stratejiler izleyen
ülkelerden daha hızlı büyüdüğü belirlenmiştir. Normal koşullarda sanayi ürünlerinde dünya ile
rekabet etmek için en modern teknolojinin transferi gerekli olmuştur. İhracata yönelme ile
büyümeyi ilişkilendiren mekanizma da bu gerekliliğe dayanmaktadır. Öte yandan şirketler
tarafından en gelişmiş teknolojilerin benimsenmesi, bu teknolojiyi aynı sanayideki firmalar ve
en sonunda diğer sanayiler arasında yayılmadan önce “yaparak öğrenme” ve “bakarak
öğrenme” süreçleri yoluyla o şirketlerdeki işçilerin ve mühendislerin beşeri sermayelerine
eklenmektedir. Bu anlamda ihracata yönelme teknolojik gelişmeyi ve büyümeyi
içselleştirmenin ve onlara ivme kazandırmanın bir aracıdır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde
dışa yönelmenin genelde emek yoğun sanayi ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlüklere bina
edildiği söylenebilir. Doğu ve Güneydoğu Asya deneyimi temelinde, bu doğrultuda izlenen
büyüme yolunun yoksulluğun önemli ölçüde azaltılmasına da yol açan eşitlikçi bir yol
olduğunu gösteren çok sayıda kanıt vardır.
1980’lerde ortaya çıkan üçüncü bir katkı seti ise genel olarak “yeni kurumsal iktisat” ve
kolektif eylem başlığı altında toplanabilir. Yeni kurumsal çerçeve, kalkınma yanlısı ve
yolsuzluk karşıtı teşviklerin sağlanması için uygun kurumların ve oyunun kurallarının gerekli
olduğunu belirtmektedir. Buna ilave olarak fırsatçı davranışların kapsamını azaltan kurumların
oluşturulmasının yollarını göstermiştir.
Bu yaklaşımın bir başka katkısı da,özellikle kırsal alanlarda etkin piyasa dışı mübadele
biçimlerinin bulunduğunun açık ve mantıklı bir gerekçesini sunmak olmuştur. Bu tür prototipi
kurumların örnekleri arasında tarımsal üretim birimi içindeki hanehalkı işlemleri/alışverişleri,
iki taraflı sözleşmeler (yarıcılık, kiracılık),çiftçi kooperatifleri ve çiftçi gruplarının
organizasyonları, müşterek sigorta ağları, kayıt dışı kredi kurumları sayılabilir. Bu piyasa dışı
takas organizasyonları, eşdeğer mal, üretim faktörü veya hizmet sağlayan alternatif bir piyasa
düzenlemesinde geçerli olacak işlem maliyetlerinden daha düşük işlem maliyetlerine sahiptir
ve varlıklarını buna borçludur. Örneklerin birçoğunda piyasa eksiklikleri veya en kötü durumda
piyasa başarısızlıkları (alternatif piyasa düzenlemesinin olmadığı ve işlem maliyetlerinin büyük
olduğu durumda) piyasa dışı düzenlemelerin kökenini oluşturmaktadır.
1980’ler yoksulluk kavramının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için bazı yeni ufuklar
açan katkılara tanıklık etmiştir. Yoksulluk analizlerine kapsamlı ve işlevsel açıdan yararlı bir
bakış açısı geliştirilmiştir. Buna göre önemli olan insanın kendi işlevselliğini (yapabilecekleri
arasında yapmak istediklerini) seçme özgürlüğüdür. İşlevini yerine getirmek/çalışmak için
birey bir dizi özelliğin sağladığı asgari refah düzeyine ihtiyaç duymaktadır.
Yeni-kurumsal iktisat başlığının altına dahil edilebilecek son bir katkı ise birbiriyle
ilişkili alışverişlerdir. Birbirine bağlı bir kontrat içinde iki veya daha fazla birbirine bağlı ve eş
zamanlı karar verilmiş alışveriş olan kontrattır (örneğin bir arazi sahibinin bir kiracı ile sabit
kira anlaşmasına girmesi ve aynı zamanda belirli bir faiz oranında kredi sağlamak için
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anlaşması). Daha genel bir anlamda bu tip bir kontrat faktör piyasalarının emek, kredi ve toprak
için iç içe geçmiş bir biçimde birbirine bağlanmasına neden olmaktadır. Geriye doğru
bakıldığında serbest piyasanın işleyişine olan inancın tam anlamıyla hakim olduğu bu on yıl
boyunca piyasa eksiklikleri ve aksaklıklarının altını çizen önemli katkıların yapıldığı
görülmektedir.
Genel denge modellemesi alanındaki bazı önemli katkılar da 1980’li yıllarda ortaya
konmuştur. Bu modeller ekonominin başlangıç (baz yıl) sosyo-ekonomik yapısını yansıtan baz
yıl sosyal muhasebe matrisine (SAM) dayanmaktadır. Bu modellerin, devalüasyon, dış ticaretin
liberalizasyonu ve mali reformlar gibi farklı dışsal şok ve politikaların, değişik sosyo-ekonomik
hanehalkı grupları açısından gelir dağılımı üzerindeki etkilerini izlemek için özellikle yararlı
olduğu görülmüştür. Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri yapısal uyum politikalarının
büyüme ve bölüşüm üzerindeki alt gruplara göre ayrıntılandırılmış etkilerini simüle etmek için
önemli bir araç haline gelmiştir. Aslında bu modeller yapısal uyum senaryolarının etkilerinin,
kısıtlı uyum olduğu veya hiç uyum olmadığı karşı olgusal politika senaryolarının sonuçlarıyla
karşılaştırmak için tek araç konumundaydı.
1980’li yıllar kalkınmanın çeşitli boyutlarına ve hanehalkı refahına ilişkin istatistiklerin
yaygınlaşmasına tanık olmuştur. Daha özenli ve alt bölümlere ayrılmış istihdam, imalat sanayi,
tarım ve demografik anket ve sayımlarına ek olarak, GOÜ’lerin birçoğunda istatistik ofisleri,
geniş ölçekli hanehalkı gelir ve harcama anketleri üretmiştir. Bunlar çoğunlukla Dünya bankası
tarafından tasarlanmış ve finanse edilmiş (örneğin hayat standardı ölçümü anketleri) ve analist
ve politika yapıcılar için kullanılabilir hale gelmiştir. Muhtemelen ilk kez yoksulluğun
boyutları, yoksulların özellikleri ve haneler arası gelir dağılımına ilişkin makul düzeyde
güvenilir ve güçlü gözlemler türetilebilmiştir. Ayrıca çeşitli veri kaynakları, çok sayıda ülkenin
Sosyal Hesaplar Matrisini yapmak amacıyla birleştirilebilmiştir.
Büyüme eşliğinde gelirin yeniden bölüşümü ve temel ihtiyaçların sağlanması merkezli
olan 1970’lerin kalkınma stratejisi 1980’li yıllarda yerini yapısal uyum stratejisine bırakmıştır.
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunun ve bazı Asya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı
borç krizinin büyüklüğü ve büyük çapta iç ve dış dengesizlik, yapısal uyumun kalkınmanın
kaldığı yerden devam etmesi için yeterli olmasa da gerekli koşul haline gelmesine zemin
hazırlamıştır. Ödemeler dengesi ve bütçe açıklarını (devalüasyon ve personel sayısını kısarak
harcamaları azaltma) azaltmaya yönelik bir dizi politika aracılığıyla makro-ekonomik istikrar
Üçüncü Dünya hükümetlerinin başlıca politika hedefi haline gelmiştir. Tek başına istikrar
aslında hem içi hem de dış toplam talep ve toplam arz arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak
veya azaltmak anlamına gelirken yapısal uyum, arzı potansiyel düzeyinden düşük tutan göreli
fiyat bozuklukları ve diğer yapısal katılıkları azaltmak için gerekli olmuştur. Tipik bir yapısal
uyum paketi devalüasyon, yapay fiyat bozukluklarının giderilmesi, dış ticaretin
serbestleştirilmesi ve sektör düzeyinde kurumsal değişimden oluşmuştur.
1980’lerde yaygın olan yapısal uyum stratejilerinin tamamlayıcı unsurları dışa
dönüklük, piyasalara güven, serbest piyasa yanlısı politikalar ve devletin rolünün asgariye
indirilmesini içermiştir. Dışa dönüklüğün ihracatı ve emek yoğun tüketim mallarında
sanayileşmeyi teşvik etmesi beklenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ihracatta rekabetçiliğe
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ulaşmak için yeni teknolojiler ithal edilmesi öngörülmektedir. Bunun da daha önce bahsedilen
içsel (endojen) büyüme sürecini yani bu teknolojileri kullanan işçi ve mühendislerin beşeri
sermaye ve bilgilerine yatırım ve bunun sonucunda ortaya çıkacak yayılma etkilerini
tetiklemesi beklenmektedir.
Batı dünyasındaki ideolojik değişimlerin (örneğin Reagan ve Thatcher hükümetlerinin)
etkisi altında gelişmekte olan ülkeler piyasa güçlerinin işleyişine inanmaya zorlanmadılarsa da
fazlasıyla teşvik edilmişler ve böylelikle sadece verimli faaliyetlerle sınırlı kalmamak üzere,
çoğu alanda devletin rolünün asgariye indirilmesi sürecine girmişlerdir. Asıl çelişki ve
anlaşmazlıklar 1980’lerin genel uyum stratejisinin unsurları arasında da ortaya çıkmıştır. Uyum
politikalarının başarıyla uygulanması güçlü bir devleti gerektirmiştir. Bunun gibi özel karar
alıcıların eğitime yaptıkları yatırımların bu yatırımların pozitif dışsallıklarını kapsayacak
düzeyin altında kalması olgusu karşısında ve sosyal yayılma etkilerini ortaya çıkarabilme
amacıyla devletin eğitim alanında daha büyük rol alması gerekmiştir. Ancak bu da minimalist
bir devlet hedefi ile aykırı düşmüştür. Diğer bir anlaşmazlık da istikrar amacıyla dış ödemeler
dengesizliğinin azaltılması hedefiyle dış ticaretin serbestleştirilmesi hedefiyle aynı anda
uygulamaya konmasından kaynaklanmıştır. Dış ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla
uygulamaya konan miktar kısıtlamalarının ortadan kaldırılması ve gümrük vergilerinin
düşürülmesi ve uyumlu hale getirilmesi gibi politikalar ithalat artışlarına yol açarak ödemeler
dengesinin tutturulmasını daha zor hale getirebilir. Burada yine birbiriyle uyumsuz önlemlerin
başarıyla uygulanabilmesi güçlü bir devleti gerektirmiştir.
Piyasa dostu ve devlet karşıtı söylem tarafından simgelenen bu on yılda, dış yardımların
tamamen tasfiye edilmesi ve özel sermaye akımlarının dış yardımların yerini alması için güçlü
bir duyarlılık oluşmuştur. Böylece Reagan yönetimi 1980’lerin başında “ekonomik yardımın
piyasaların özgür işleyişini bozduğu ve özel sektörün gelişimine engel olduğunu” düşünen dış
yardımın muhafazakar muhalifleri için verimli bir ortam yaratmıştır. Borç sıkıntısı dış
yardımların ortadan kaldırılması konusunda çok ileriye gidilmesini bir ölçüde engellemiştir;
zira sanayileşmiş ülkelerin kredi veren kamu ve özel kuruluşlarının önemli çıkarları söz
konusuydu.

7.2.1990’larda Kalkınma Doktrini
1990’ların ilk yarısında istikrar ve uyum hala baskın hedeflerdi. Latin Amerika
ülkelerinin çoğu (ve borç krizinden etkilenen birkaç Asya ülkesi) zor bir uyum sürecinden
geçmiş ve büyüme patikasına geri dönmüştü. Ancak genel duruma daha çok Sahra Altı Afrika
ve Doğu Avrupa’daki çoğu geçiş ekonomisindeki kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik
durgunluk damgasını vurmaktaydı. Doğu Avrupa ve Sahra altı Afrika’da yolsuzlukları
azaltmak ve sosyalizmden ve kumanda ekonomilerinden piyasa ekonomisine başarılı bir geçiş
için, temel ve köklü kurumsal değişimlerin, başarılı bir uyum ve kalkınmanın kaldığı yerden
devam etmesinin ön koşulu olduğu hususu her geçen gün daha açık hale gelmiştir. Doğu Asya
“mucizesinin” köklerinde yer alan kurum ve politikalar potansiyel olarak izlenecek model
hakkında önemli ipuçları vermekteydi.
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Giriş
Büyüme eşliğinde gelirin yeniden bölüşümü ve temel ihtiyaçların sağlanması merkezli
olan 1970’lerin kalkınma stratejisi 1980’li yıllarda yerini yapısal uyum stratejisine bırakmıştır.
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunun ve bazı Asya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı
borç krizinin büyüklüğü ve büyük çapta iç ve dış dengesizlik, yapısal uyumun kalkınmanın
kaldığı yerden devam etmesi için yeterli olmasa da gerekli koşul haline gelmesine zemin
hazırlamıştır. Ödemeler dengesi ve bütçe açıklarını (devalüasyon ve personel sayısını kısarak
harcamaları azaltma) azaltmaya yönelik bir dizi politika aracılığıyla makro-ekonomik istikrar
Üçüncü Dünya hükümetlerinin başlıca politika hedefi haline gelmiştir. 1990’ların ilk yarısında
istikrar ve uyum hala baskın hedeflerdi. Latin Amerika ülkelerinin çoğu (ve borç krizinden
etkilenen birkaç Asya ülkesi) zor bir uyum sürecinden geçmiş ve büyüme patikasına geri
dönmüştü. Ancak genel duruma daha çok Sahra Altı Afrika ve Doğu Avrupa’daki çoğu geçiş
ekonomisindeki kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik durgunluk damgasını vurmaktaydı.
1990’ların ikinci yarısında Asya finansal krizi Doğu ve Güneydoğu Asya’yı şiddetli bir biçimde
etkisi altına almış ve uzun dönem yoksulluğun azalma eğiliminin keskin bir şekilde tersine
çevrilmesine neden olmuştur. Aynı dönemde eski Sovyet cumhuriyetlerinde sosyo-ekonomik
koşullar öyle sert bir şekilde kötüleşmiştir ki en geniş anlamda yoksulluğun azaltılması –sağlık,
beslenme, eğitim, bilgiye ve kamu hizmetlerine erişim ve karar alma süreçlerine katılımı
içerecek şekilde- en öncelikli ve kapsayıcı hedef olmasa da kalkınmanın önemli bir hedefi
olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Devlet ve piyasanın kalkınmada üstleneceği rol 1990’lar
boyunca tartışılan belki en temel mesele olmuştur
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8.1.1990’larda Kalkınma Doktrini
1980’lerde yaygın olan yapısal uyum stratejilerinin tamamlayıcı unsurları dışa
dönüklük, piyasalara güven, serbest piyasa yanlısı politikalar ve devletin rolünün asgariye
indirilmesini içermiştir. Dışa dönüklüğün ihracatı ve emek yoğun tüketim mallarında
sanayileşmeyi teşvik etmesi beklenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ihracatta rekabetçiliğe
ulaşmak için yeni teknolojiler ithal edilmesi öngörülmektedir. Bunun da daha önce bahsedilen
içsel (endojen) büyüme sürecini yani bu teknolojileri kullanan işçi ve mühendislerin beşeri
sermaye ve bilgilerine yatırım ve bunun sonucunda ortaya çıkacak yayılma etkilerini
tetiklemesi beklenmektedir.
Batı dünyasındaki ideolojik değişimlerin (örneğin Reagan ve Thatcher hükümetlerinin)
etkisi altında gelişmekte olan ülkeler piyasa güçlerinin işleyişine inanmaya zorlanmadılarsa da
fazlasıyla teşvik edilmişler ve böylelikle sadece verimli faaliyetlerle sınırlı kalmamak üzere,
çoğu alanda devletin rolünün asgariye indirilmesi sürecine girmişlerdir. Asıl çelişki ve
anlaşmazlıklar 1980’lerin genel uyum stratejisinin unsurları arasında da ortaya çıkmıştır. Uyum
politikalarının başarıyla uygulanması güçlü bir devleti gerektirmiştir. Bunun gibi özel karar
alıcıların eğitime yaptıkları yatırımların bu yatırımların pozitif dışsallıklarını kapsayacak
düzeyin altında kalması olgusu karşısında ve sosyal yayılma etkilerini ortaya çıkarabilme
amacıyla devletin eğitim alanında daha büyük rol alması gerekmiştir. Ancak bu da minimalist
bir devlet hedefi ile aykırı düşmüştür. Diğer bir anlaşmazlık da istikrar amacıyla dış ödemeler
dengesizliğinin azaltılması hedefiyle dış ticaretin serbestleştirilmesi hedefiyle aynı anda
uygulamaya konmasından kaynaklanmıştır. Dış ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla
uygulamaya konan miktar kısıtlamalarının ortadan kaldırılması ve gümrük vergilerinin
düşürülmesi ve uyumlu hale getirilmesi gibi politikalar ithalat artışlarına yol açarak ödemeler
dengesinin tutturulmasını daha zor hale getirebilir. Burada yine birbiriyle uyumsuz önlemlerin
başarıyla uygulanabilmesi güçlü bir devleti gerektirmiştir.
Piyasa dostu ve devlet karşıtı söylem tarafından simgelenen bu on yılda, dış yardımların
tamamen tasfiye edilmesi ve özel sermaye akımlarının dış yardımların yerini alması için güçlü
bir duyarlılık oluşmuştur. Böylece Reagan yönetimi 1980’lerin başında “ekonomik yardımın
piyasaların özgür işleyişini bozduğu ve özel sektörün gelişimine engel olduğunu” düşünen dış
yardımın muhafazakar muhalifleri için verimli bir ortam yaratmıştır. Borç sıkıntısı dış
yardımların ortadan kaldırılması konusunda çok ileriye gidilmesini bir ölçüde engellemiştir;
zira sanayileşmiş ülkelerin kredi veren kamu ve özel kuruluşlarının önemli çıkarları söz
konusuydu.
1990’ların ilk yarısında istikrar ve uyum hala baskın hedeflerdi. Latin Amerika
ülkelerinin çoğu (ve borç krizinden etkilenen birkaç Asya ülkesi) zor bir uyum sürecinden
geçmiş ve büyüme patikasına geri dönmüştü. Ancak genel duruma daha çok Sahra Altı Afrika
ve Doğu Avrupa’daki çoğu geçiş ekonomisindeki kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik
durgunluk damgasını vurmaktaydı. Doğu Avrupa ve Sahra altı Afrika’da yolsuzlukları
azaltmak ve sosyalizmden ve kumanda ekonomilerinden piyasa ekonomisine başarılı bir geçiş
için, temel ve köklü kurumsal değişimlerin, başarılı bir uyum ve kalkınmanın kaldığı yerden
devam etmesinin ön koşulu olduğu hususu her geçen gün daha açık hale gelmiştir. Doğu Asya
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“mucizesinin” köklerinde yer alan kurum ve politikalar potansiyel olarak izlenecek model
hakkında önemli ipuçları vermekteydi.
1990’ların ikinci yarısında Asya finansal krizi Doğu ve Güneydoğu Asya’yı şiddetli bir
biçimde etkisi altına almış ve uzun dönem yoksulluğun azalma eğiliminin keskin bir şekilde
tersine çevrilmesine neden olmuştur. Aynı dönemde eski Sovyet cumhuriyetlerinde sosyoekonomik koşullar öyle sert bir şekilde kötüleşmiştir ki en geniş anlamda yoksulluğun
azaltılması –sağlık, beslenme, eğitim, bilgiye ve kamu hizmetlerine erişim ve karar alma
süreçlerine katılımı içerecek şekilde- en öncelikli ve kapsayıcı hedef olmasa da kalkınmanın
önemli bir hedefi olarak yeniden ortaya çıkmıştır.
Finansal krizin bir diğer sonucu, dizginlenemeyen sermaye hareketleri ve dış ticaret
serbestleştirmesine ve finansal sistemin tümüyle deregülasyonuna yol açan Washington ve IMF
Mutabakatı’nın tartışmaya açılması olmuştur. Bankacılık sektörünün ve sermaye hareketlerinin
aşırı serbestleştirilmesi merkez bankası ve diğer kurumların denetleme ve düzenleme
fonksiyonlarını zayıflatmıştır. Birtakım Doğu ve Güneydoğu Asya ülkesi bu durumdan hala
zarar görmektedir. Hala Bretton Woods’un modası geçmiş “oyun kuralları”na dayanan uluslar
arası parasal ve finansal sistemin revizyondan geçirilmeye ve çağdaş ortama uygun düşen yeni
bir takım kurallara ihtiyacı vardır. Bu arada bu gelişmelerden etkilenen bazı ülkeler kontroller
geçici olarak yeniden yürürlüğe koymaya başlamıştır.
1990’larda kalkınma teorisine yapılan kavramsal katkı, genel olarak önceki kavramları
geliştirmeyi ve kavramları geliştirmeyi ve daha ayrıntılandırmayı amaçlamıştır. Devlet ve
piyasanın kalkınmada üstleneceği rol 1990’lar boyunca tartışılan belki en temel mesele
olmuştur. Doğal olarak ilişkili bir konuda ekonomik büyüme ve sosyo-ekonomik gelişme
sürecinin hızlandırılması için en elverişli kurum grubunun belirlenmesidir. Asya finans krizi
başlamadan önce, Doğu Asya ülkeleri tarafından benimsenen ve Doğu Asya mucizesini
meydana getiren kurum ve politikalar bileşiminin gelişmekte olan ülkeler için bazı bölümleri
potansiyel olarak transfer edilebilecek genel bir model sunduğu düşünülmüştür. Finansal kriz
daha kuşkucu değerlendirmelere yol açmış, hatta mucizenin aslında hayali olduğu görüşü
ortaya atılmaya başlanmıştır. Her halukarda, Doğu Asya ülkeleri (özellikle Kore) tarafından
önceki on yıllarda sanayi büyümesi için devletin faaliyetlerinin ön planda tutulmasına kuşkuyla
bakılmış ve bu yaklaşım ağır eleştiriye uğramıştır. Bazı eleştiriler daha az devlet müdahalesi
olsaydı gerçekleştirilen bu çarpıcı ekonomik büyüme performansının daha da iyi olacağını iddia
etmiştir. bu eleştiriler ayrıca, o dönem uygulanan sanayi politikaları büyümeye katkıda
bulunmuş olsa bile, bu politikaların diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde çok eksik bir unsur olan
güçlü bir devlet gerektirdiğini ileri sürmüştür.
Devlet müdahalesinin derecesi ve piyasalara güven arasındaki doğru bileşime ilişkin
tartışma hala canlıyken yeni-kurumsal iktisat ve kamu tercihi okulları devletin kalkınma
çıktılarını nasıl etkileyebileceğini açılamaya yardımcı olmaktadır. Bu birkaç yolla
yapılabilmektedir: 1. Etkin ekonomik aktiviteye olanak sağlayan özendirici makro-ekonomik
ve mikro-ekonomik ortamı sağlamak 2. Uzun dönemli yatırımları teşvik eden kurumsal
altyapıyı –mülkiyet hakları, barış, hukuk, yasa ve düzen ve kurallarını- sağlamak ve 3.
Ekonomik aktivite için gerekli temel eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve altyapının sağlanmasını
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garanti altına alınması. Girişimci bakış açısından değerlendirdiğimizde, kurumsal kapasite
öngörülebilir yasama, politik istikrar algısı, bireylere ve mülkiyete karşı suç, yasaların
uygulanmasına olan güven ve yolsuzluklardan etkilenmeme gibi göstergelere bağlıdır.
Eğer kurumları çoğunlukla dışsal olarak verili alan ve politikaların belirli kurumsal
koşullarda içsel olarak belirlenme eğiliminde olduğunu iddia eden yeni politik iktisat yaklaşımı
benimsenirse, başarılı bir kalkınma yolu izlemek için ön koşul olarak kurumların rolü daha
kritik hale gelmektedir. Bu suretle örneğin merkez bankası ve maliye bakanlığı bağımsız
olmadan veya dağınık ve keyfi kurallar altında çalışıyorsa,para ve maliye politikaları politik ve
sosyal etmenlere (veya toplumdaki değişik lobilerin politik gücüne ve kamu tercihi
formülasyonuna) dayalı olacaktır.
Bu on yılda altı çizilmeye değer iki ek katkı, sosyal sermaye kavramı ve büyümenin
kaynaklarının (toplam faktör verimliliği) daha iyi anlaşılması ve artığı açıklama ihtiyacıdır.
Sosyal sermaye beşeri sermayeyi tamamlayacak bir kavram olarak tasarlanmıştır. Eğer bireyler
toplumsal olarak dışlanır, marjinalleştirilir veya sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalırsa,
dışında bırakıldıkları (sosyal) ağların desteğine güvenemezler. Alternatif olarak bir grup
organizasyonuna üyelik çeşitli biçimler alabilen faydaları (örneğin kayıtdışı kredi edinme, iş
aramada yardım) beraberinde getirmektedir. Yoksulluk tuzağından kurtulmak için bir araç
olarak yoksul hanehaklarının sosyal sermaye elde etmesi özellikle önemlidir.
Doğu Asya ülkelerinin 1997 öncesi çarpıcı büyüme rakamları ekonomik büyümenin
kaynaklarını belirleme, açıklama ve ölçme merakını yeniden canlandırmıştır. Yakın geçmişte
yapılan çalışmalar Doğu Asya ekonomilerinin hızlı büyümesinin verimlilik düzeyindeki ufak
ilerlemelere karşın kaynak birikimine dayandığı ve böyle bir büyümenin büyük bir olasılıkla
sürdürülebilir olmadığını öne sürmüş ve bu şekilde Doğu Asya mucizesini açıklığa kavuşturma
eğiliminde olmuşlardır. Bu sonuç toplam faktör verimliliği (TFV) büyümesine ilişkin
tahminlere dayanmaktadır ve önemli ölçüde tahminlerde kullanılan üretim fonksiyonunun
biçimi ile sermaye ve emek girdilerinin doğru ölçülmesine bağlıdır. Bunlardan geri kalan tüm
artık ise teknolojik ilerlemeye atfedilmektedir. Bazı eleştiriler ise tipik TFV hesaplamalarının
firmalardaki organizasyonel iyileştirmeleri olması gerekenden düşük tahmin ettiğini iddia
etmektedir.
1990’lı yıllar, dışsal şok ve politikalardaki değişimlerin sosyo ekonomik sistem ve
özellikle gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin simüle edilmesi için Hesaplanabilir Genel Denge
(HGD) modellerinin kullanımına karşı ilgi artışına tanık olmuştur. Bu modellerde araştırılan
kilit bir konu ise uyum politikalarının gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine etkisi olmuştur. Genel
denge modelleri alternatif politika senaryolarının –bir uyum programının etkileriyle uyum
programının olmadığı bir durumda ortaya çıkan etkilerin karşılaştırılması gibi- karşılaştırılması
için tek uygun tekniktir.
Bu on yıla özellikle sosyo-ekonomik özelliklere ve hanehalkı refahı ile ilgili istatistiksel
bilgilerdeki (daha önce elde edilmiş standart veri kaynaklarına ek olarak) artış damgasını
vurmuştur. Daha çok nitel yapıdaki katılımcı yoksulluk değerlendirmelerinin yanı sıra
hanehalkı harcama anketlerine dayanan birçok sayısal yoksulluk değerlendirmesi
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tamamlanmıştır. Ayrıca birçok ülke için demografik ve sağlık göstergelerine ilişkin anketlerinin
varlığı hanehalkı tüketimine ilişkin bilgiye ek olarak sağlık ve beslenme durumu, varlıklara ve
kamu mal ve hizmetlerine erişime ilişkin mikro düzeyde bilgi sağlamıştır. Muhtemelen ilk kez
birçok ülke için çok yıllı anketlerin ve panel verilerin bulunması da güvenilir yaşam standardı
ve refah karşılaştırmalarının zaman içinde yapılmasına olanak sağlamıştır.
1990’ların kalkınma stratejisi birçok açıdan bir önceki on yılın temelleri üzerine
kurulmuş ve en azından ilk yarısında bir önceki on yılın stratejik unsurlarının çoğunu
sürdürmüştür. Ancak bu onyıl ilerledikçe 1980’lerin yapısal uyum temeline dayanan stratejisi
–özellikle Asya finansal krizinin ardından- önemli değişimlere neden olan eleştirel bir inceleme
kapsamına alınmıştır. Sahra Altı Afrika’da ülkelerin çok büyük çoğunluğu hala çok ciddi
yapısal uyum problemleri ile karşı karşıyaydı. Afrika bağlamında çok önemli bir tartışma
konusu, tamamlayıcı reformlar olmadan uyum politikalarının sürdürülebilir büyümeye geçiş ve
yoksulluğun azaltılması için tek başına gerekli başlangıç koşullarını sağlayıp sağlayamayacağı
olmuştur. Yapısal uyum ve onun performans üzerine etkilerinin teşhisi için birbiriyle zıt iki
bakış açısı ortaya atılmıştır. En iyi şekilde Dünya Bankası tarafından açık bir şekilde ifade
edilen ortodoks yaklaşım doğru ve uygu istikrar ve uyum paketlerinin işe yaradığını ve iyi sonuç
verdiğini iddia etmiştir. bu görüşe göre bu paketi uygulamaya devam eden ülkeler büyüme
oranlarında ve diğer performans göstergelerinde olumlu bir dönüşüm yaşamıştır.
Öte yandan en iyi şekilde UNICEF tarafından ortaya atılan “insani yüzlü yapısal uyum”
kavramı tarafından açık bir şekilde ifade edilen heterodoks yaklaşım, birinci yaklaşımdan çok
farklı bir yaklaşım içinde olmuştur. Bu yaklaşım yapısal uyum ihtiyacını desteklerken Ortodoks
reformların geniş ölçüde kısa dönemli istikrara odaklandığını ve bu reformların Afrika
ekonomilerinde makroekonomik istikrarsızlığın ve ekonomik durgunluğun temel nedeni olan
kökleşmiş yapısal zayıflıkları etkili biçimde dikkate almadığını ileri sürmüştür. Bu yaklaşıma
göre yapısal dönüşüm (sanayileşme, ihracat yapısının çeşitlendirilmesi, beşeri sermayenin
geliştirilmesi ve hatta toprak reformu) olmadan Afrika’da ve benzer başlangıç koşullarıyla karşı
karşıya olan diğer gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir uzun dönemli büyümenin
gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yapısal dönüşümü harekete geçirmek için,
yapısal uyum politikalarının temel yapısal ve kurumsal değişimler tarafından desteklenmesi ve
tamamlanması gerekmektedir.
UNICEF ve yapısal uyum politikalarının uzun dönem büyüme ve yoksulluğun
azaltılması üzerindeki etkilerine ilişkin eleştirel heterodoks değerlendirmeler –ampirik olarak
gerekçelendirilip doğrulanmamış da olsa- gelişmekte olan ülkelere yardım sağlayan çok uluslu
yardım kuruluşlarını ve ülkeleri, yapısal uyumun sosyal boyutlarına daha ciddi odaklanılması
ihtiyacına duyarlı hale getirmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda beşeri sermaye ve fiziki
altyapıya daha büyük önem verilmesi ve yatırım yapılmasından başlıca kurumsal değişikliklere
–özellikle tarım ve sanayide- kadar uzanan ve küçük üreticilere yarar sağlayan bir dizi
tamamlayıcı ve destekleyici reformun uygulanmasının gerekliliğine işaret edilmiştir. Öte
yandan Ortodoks bakış açısı da düzgün şekilde uygulanan uyum politikalarının sadece
makroekonomik dengenin yeniden sağlanması için gerekli bir koşul olmadığı, kısa dönemde
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ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasına da az da olsa katkıda bulunabileceğini ikna
edici bir şekilde ileri sürmüştür.
Dünya bankası 1993 yılında, Doğu Asya mucizesi üzerine çok etkili bir rapor
yayınlamıştır. Rapor yüksek performans gösteren Asya ekonomilerinin başarı unsurlarını analiz
etmiş ve bu unsurların birçoğunun potansiyel olarak diğer gelişmekte olan ülkelere aktarılabilir
olduğunu ileri sürmüştür. Bu unsurlar şunlardır:
Sağlam makro ekonomik temeller ve denk bütçe ve rekabetçi döviz kurunu hedefleyen
istikrarlı kurumlar
Siyasal güvenilirliği ve belirsizliğin azalmasını sağlayan teknokratik rejimler ve siyasal
istikrar (yabancı yatırımcılar için önemli bir faktör)
Dışa (ihracata) yönelme
Piyasalara güven
Rekabet yerine firmalar arasındaki “yarışı” sıklıkla kullanan seçici devlet
müdahalelerini içeren daha tartışmalı sanayi politikaları
Beşeri sermayenin oluşturulabilmesi için yüksek oranlarda yatırım
Yüksek fiziki yatırım oranları
Dinamik mukayeseli üstünlükle tutarlı bir teknoloji edinme süreci
Pürüssüz bir demografik geçiş
Özellikle ihracatı teşvik eden bir olgu olarak dışa yönelme en gelişmiş teknolojinin
edinilmesinin bir aracı olarak alkışlanmıştır. Bunun nedeni, en gelişmiş teknolojilerin elde
edilmesinin “yaparak öğrenme” ve “bakarak öğrenme” (tersine mühendislik) süreçlerini
tetikleyecek olmasıdır. Bu süreçler beşeri sermaye için yayılma etkileri ve bir sanayi içinde
faaliyet gösteren firmalar ve sanayiler arasında pozitif dışsal ekonomik etkiler yaratacaktır.
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Giriş
1990’ların ilk yarısında istikrar ve uyum hala baskın hedeflerdi. Latin Amerika
ülkelerinin çoğu (ve borç krizinden etkilenen birkaç Asya ülkesi) zor bir uyum sürecinden
geçmiş ve büyüme patikasına geri dönmüştü. Ancak genel duruma daha çok Sahra Altı Afrika
ve Doğu Avrupa’daki çoğu geçiş ekonomisindeki kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik
durgunluk damgasını vurmaktaydı. 1990’ların ikinci yarısında Asya finansal krizi Doğu ve
Güneydoğu Asya’yı şiddetli bir biçimde etkisi altına almış ve uzun dönem yoksulluğun azalma
eğiliminin keskin bir şekilde tersine çevrilmesine neden olmuştur. Aynı dönemde eski Sovyet
cumhuriyetlerinde sosyo-ekonomik koşullar öyle sert bir şekilde kötüleşmiştir ki en geniş
anlamda yoksulluğun azaltılması –sağlık, beslenme, eğitim, bilgiye ve kamu hizmetlerine
erişim ve karar alma süreçlerine katılımı içerecek şekilde- en öncelikli ve kapsayıcı hedef
olmasa da kalkınmanın önemli bir hedefi olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Devlet ve piyasanın
kalkınmada üstleneceği rol 1990’lar boyunca tartışılan belki en temel mesele olmuştur. 1997
yılında Doğu ve Güneydoğu Asya’nın önemli bir bölümüne büyük zarar veren Asya finansal
krizinin ardından yoksulluk oranındaki büyük artış, kalkınmanın öncelikli hedefleri olarak
yoksulluğun azaltılması ve korunmasız/güvencesiz hanehalklarının sosyoekonomik refahının
iyileştirilmesine odaklanılmasına kalkınma toplumunu duyarlı hale getirmiştir. Böylece bu on
yılın sonunda, Dünya Bankası yoksulluğun azaltılmasının –en geniş anlamda- girdilerden çok
sonuçlar açısından (sağlık, eğitim, istihdam, kamu mal ve hizmetlerine erişim ve sosyal
sermaye) ulaşılması için çaba gösterilmesi gereken temel amaç olduğunu açıkça ortaya
koymuştur. 1990’larda ciddi şekilde tartışılan bir benzer konu da yardımların koşullu olmasının
etkinlik derecesi olmuştur.
2000’li yıllarda kalkınma doktrinine yapılan en önemli katkı teorik olmaktan ziyade
teknik bir katkıdır. Araştırmacılar içsellik (endojenlik) tarafından kafası bulandırılmış veya
tüketilmiş durumdadırlar. Vurgu, daha büyük yapısal ve kavramsal konuların öneminin
dışlanması pahasına ekonometrik sapma, yanılma ve sorunlarla mücadele etme üzerinedir.
Kontrollü deneyler, sonuçları üreten temel mekanizmalar hakkında bizi aydınlatmamaktadır.
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9.1.1990’larda Kalkınma Doktrini
Bu on yılda altı çizilmeye değer iki ek katkı, sosyal sermaye kavramı ve büyümenin
kaynaklarının (toplam faktör verimliliği) daha iyi anlaşılması ve artığı açıklama ihtiyacıdır.
Sosyal sermaye beşeri sermayeyi tamamlayacak bir kavram olarak tasarlanmıştır. Eğer bireyler
toplumsal olarak dışlanır, marjinalleştirilir veya sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalırsa,
dışında bırakıldıkları (sosyal) ağların desteğine güvenemezler. Alternatif olarak bir grup
organizasyonuna üyelik çeşitli biçimler alabilen faydaları (örneğin kayıtdışı kredi edinme, iş
aramada yardım) beraberinde getirmektedir. Yoksulluk tuzağından kurtulmak için bir araç
olarak yoksul hanehaklarının sosyal sermaye elde etmesi özellikle önemlidir.
Doğu Asya ülkelerinin 1997 öncesi çarpıcı büyüme rakamları ekonomik büyümenin
kaynaklarını belirleme, açıklama ve ölçme merakını yeniden canlandırmıştır. Yakın geçmişte
yapılan çalışmalar Doğu Asya ekonomilerinin hızlı büyümesinin verimlilik düzeyindeki ufak
ilerlemelere karşın kaynak birikimine dayandığı ve böyle bir büyümenin büyük bir olasılıkla
sürdürülebilir olmadığını öne sürmüş ve bu şekilde Doğu Asya mucizesini açıklığa kavuşturma
eğiliminde olmuşlardır. Bu sonuç toplam faktör verimliliği (TFV) büyümesine ilişkin
tahminlere dayanmaktadır ve önemli ölçüde tahminlerde kullanılan üretim fonksiyonunun
biçimi ile sermaye ve emek girdilerinin doğru ölçülmesine bağlıdır. Bunlardan geri kalan tüm
artık ise teknolojik ilerlemeye atfedilmektedir. Bazı eleştiriler ise tipik TFV hesaplamalarının
firmalardaki organizasyonel iyileştirmeleri olması gerekenden düşük tahmin ettiğini iddia
etmektedir.
1990’lı yıllar, dışsal şok ve politikalardaki değişimlerin sosyo ekonomik sistem ve
özellikle gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin simüle edilmesi için Hesaplanabilir Genel Denge
(HGD) modellerinin kullanımına karşı ilgi artışına tanık olmuştur. Bu modellerde araştırılan
kilit bir konu ise uyum politikalarının gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine etkisi olmuştur. Genel
denge modelleri alternatif politika senaryolarının –bir uyum programının etkileriyle uyum
programının olmadığı bir durumda ortaya çıkan etkilerin karşılaştırılması gibi- karşılaştırılması
için tek uygun tekniktir.
Bu on yıla özellikle sosyo-ekonomik özelliklere ve hanehalkı refahı ile ilgili istatistiksel
bilgilerdeki (daha önce elde edilmiş standart veri kaynaklarına ek olarak) artış damgasını
vurmuştur. Daha çok nitel yapıdaki katılımcı yoksulluk değerlendirmelerinin yanı sıra
hanehalkı harcama anketlerine dayanan birçok sayısal yoksulluk değerlendirmesi
tamamlanmıştır. Ayrıca birçok ülke için demografik ve sağlık göstergelerine ilişkin anketlerinin
varlığı hanehalkı tüketimine ilişkin bilgiye ek olarak sağlık ve beslenme durumu, varlıklara ve
kamu mal ve hizmetlerine erişime ilişkin mikro düzeyde bilgi sağlamıştır. Muhtemelen ilk kez
birçok ülke için çok yıllı anketlerin ve panel verilerin bulunması da güvenilir yaşam standardı
ve refah karşılaştırmalarının zaman içinde yapılmasına olanak sağlamıştır.
1990’ların kalkınma stratejisi birçok açıdan bir önceki on yılın temelleri üzerine
kurulmuş ve en azından ilk yarısında bir önceki on yılın stratejik unsurlarının çoğunu
sürdürmüştür. Ancak bu onyıl ilerledikçe 1980’lerin yapısal uyum temeline dayanan stratejisi
–özellikle Asya finansal krizinin ardından- önemli değişimlere neden olan eleştirel bir inceleme
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kapsamına alınmıştır. Sahra Altı Afrika’da ülkelerin çok büyük çoğunluğu hala çok ciddi
yapısal uyum problemleri ile karşı karşıyaydı. Afrika bağlamında çok önemli bir tartışma
konusu, tamamlayıcı reformlar olmadan uyum politikalarının sürdürülebilir büyümeye geçiş ve
yoksulluğun azaltılması için tek başına gerekli başlangıç koşullarını sağlayıp sağlayamayacağı
olmuştur. Yapısal uyum ve onun performans üzerine etkilerinin teşhisi için birbiriyle zıt iki
bakış açısı ortaya atılmıştır. En iyi şekilde Dünya Bankası tarafından açık bir şekilde ifade
edilen ortodoks yaklaşım doğru ve uygu istikrar ve uyum paketlerinin işe yaradığını ve iyi sonuç
verdiğini iddia etmiştir. bu görüşe göre bu paketi uygulamaya devam eden ülkeler büyüme
oranlarında ve diğer performans göstergelerinde olumlu bir dönüşüm yaşamıştır.
Öte yandan en iyi şekilde UNICEF tarafından ortaya atılan “insani yüzlü yapısal uyum”
kavramı tarafından açık bir şekilde ifade edilen heterodoks yaklaşım, birinci yaklaşımdan çok
farklı bir yaklaşım içinde olmuştur. Bu yaklaşım yapısal uyum ihtiyacını desteklerken Ortodoks
reformların geniş ölçüde kısa dönemli istikrara odaklandığını ve bu reformların Afrika
ekonomilerinde makroekonomik istikrarsızlığın ve ekonomik durgunluğun temel nedeni olan
kökleşmiş yapısal zayıflıkları etkili biçimde dikkate almadığını ileri sürmüştür. Bu yaklaşıma
göre yapısal dönüşüm (sanayileşme, ihracat yapısının çeşitlendirilmesi, beşeri sermayenin
geliştirilmesi ve hatta toprak reformu) olmadan Afrika’da ve benzer başlangıç koşullarıyla karşı
karşıya olan diğer gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir uzun dönemli büyümenin
gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yapısal dönüşümü harekete geçirmek için,
yapısal uyum politikalarının temel yapısal ve kurumsal değişimler tarafından desteklenmesi ve
tamamlanması gerekmektedir.
UNICEF ve yapısal uyum politikalarının uzun dönem büyüme ve yoksulluğun
azaltılması üzerindeki etkilerine ilişkin eleştirel heterodoks değerlendirmeler –ampirik olarak
gerekçelendirilip doğrulanmamış da olsa- gelişmekte olan ülkelere yardım sağlayan çok uluslu
yardım kuruluşlarını ve ülkeleri, yapısal uyumun sosyal boyutlarına daha ciddi odaklanılması
ihtiyacına duyarlı hale getirmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda beşeri sermaye ve fiziki
altyapıya daha büyük önem verilmesi ve yatırım yapılmasından başlıca kurumsal değişikliklere
–özellikle tarım ve sanayide- kadar uzanan ve küçük üreticilere yarar sağlayan bir dizi
tamamlayıcı ve destekleyici reformun uygulanmasının gerekliliğine işaret edilmiştir. Öte
yandan Ortodoks bakış açısı da düzgün şekilde uygulanan uyum politikalarının sadece
makroekonomik dengenin yeniden sağlanması için gerekli bir koşul olmadığı, kısa dönemde
ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasına da az da olsa katkıda bulunabileceğini ikna
edici bir şekilde ileri sürmüştür.
Dünya bankası 1993 yılında, Doğu Asya mucizesi üzerine çok etkili bir rapor
yayınlamıştır. Rapor yüksek performans gösteren Asya ekonomilerinin başarı unsurlarını analiz
etmiş ve bu unsurların birçoğunun potansiyel olarak diğer gelişmekte olan ülkelere aktarılabilir
olduğunu ileri sürmüştür. Bu unsurlar şunlardır:
10.
Sağlam makro ekonomik temeller ve denk bütçe ve rekabetçi döviz kurunu
hedefleyen istikrarlı kurumlar
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11.
Siyasal güvenilirliği ve belirsizliğin azalmasını sağlayan teknokratik rejimler ve
siyasal istikrar (yabancı yatırımcılar için önemli bir faktör)
12.

Dışa (ihracata) yönelme

13.

Piyasalara güven

14.
Rekabet yerine firmalar arasındaki “yarışı” sıklıkla kullanan seçici devlet
müdahalelerini içeren daha tartışmalı sanayi politikaları
15.

Beşeri sermayenin oluşturulabilmesi için yüksek oranlarda yatırım

16.

Yüksek fiziki yatırım oranları

17.

Dinamik mukayeseli üstünlükle tutarlı bir teknoloji edinme süreci

18.

Pürüssüz bir demografik geçiş

Özellikle ihracatı teşvik eden bir olgu olarak dışa yönelme en gelişmiş teknolojinin
edinilmesinin bir aracı olarak alkışlanmıştır. Bunun nedeni, en gelişmiş teknolojilerin elde
edilmesinin “yaparak öğrenme” ve “bakarak öğrenme” (tersine mühendislik) süreçlerini
tetikleyecek olmasıdır. Bu süreçler beşeri sermaye için yayılma etkileri ve bir sanayi içinde
faaliyet gösteren firmalar ve sanayiler arasında pozitif dışsal ekonomik etkiler yaratacaktır.
Doğu Asya mucizesi aynı zamanda, eşitlikçi sürdürülebilir bir büyümenin ön koşulları
olarak sağlam ve güvenilir kurumların (denk bütçeye ilişkin devlet başkanlığı kararnamesinin
Endonezya’da 1967 ve 1997 yılları arasında yürürlükte olması gibi) yaşamsal öneminin
inandırıcı bir örneğini sunmuştur. Öte yandan Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda kumanda
ekonomisinden piyasa ekonomisine yumuşak ve pürüssüz geçiş için uygun olan kurumların
eksikliği ve Sahra Altı Afrika’daki mevcut kurumların kırılganlığı, zayıf kurumsal çerçevenin
çok büyük insani zararlarına ilişkin acı karşıt örnekleri oluşturmaktadır.
1997 yılında Doğu ve Güneydoğu Asya’nın önemli bir bölümüne büyük zarar veren
Asya finansal krizi, aşırı dış ticaret ve sermaye hareketleri liberalizasyonuna ve finansal
kuralsızlaştırmaya dayanan uluslararası ticaret ve finansal sistemin eleştirel olarak yeniden
incelenmesini zorunlu kılmıştır. Krizin ardından yoksulluk oranındaki büyük artış, kalkınmanın
öncelikli hedefleri olarak yoksulluğun azaltılması ve korunmasız/güvencesiz hanehalklarının
sosyoekonomik refahının iyileştirilmesine odaklanılmasına kalkınma toplumunu duyarlı hale
getirmiştir. Böylece bu on yılın sonunda, Dünya Bankası yoksulluğun azaltılmasının –en geniş
anlamda- girdilerden çok sonuçlar açısından (sağlık, eğitim, istihdam, kamu mal ve
hizmetlerine erişim ve sosyal sermaye) ulaşılması için çaba gösterilmesi gereken temel amaç
olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Kriz, dış dünyadan kaynaklanan büyük şoklardan ekonomiyi korumada devletin rolünün
yeniden incelenmesine neden olmuştur. Kriz, özellikle finansal kurumların güçlendirilmesini,
yolsuzlukların ve dış dünyadan spekülatif borçlanmayı azaltmak için minimum kural setinin ve
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düzenlemelerin uygulanmasını (örneğin bankacılık sisteminin denetim ve gözetiminin
geliştirilmesi); ve krizin ardından otomatik denkleştirici işlevi görecek kurumsal güvenlik
ağlarının kurulmasının gerekliliğine işaret etmiştir.
1990’lı yıllara ayrıca, 1992’den sonraki dönemde resmi kalkınma yardımlarının net
ödeme miktarlarındaki mutlak düşüş tarafından kanıtlanan, güçlü ve kolayca geçmeyen bir
yardım yorgunluğu da damgasını vurmuştur. Bu düşüş eğilimi, piyasaların işleyişine olan güçlü
inancı ve devletin (hem yardım veren hem de yardım alan ülkelerde) tarım ve sanayi gibi
üretken sektörlere müdahalesine ilişkin kuşkuyu yansıtmıştır. Bu yardım yorgunluğu, dış
yardımların yoksul ülkelerde yardım bağımlılığı ilişkisi yaratmakta olduğu ve dış yardımların
sosyal refah devleti kapsamında sağlanan yardımları aldıklarında iş aramaktan vazgeçebilen
muhtaç hanehalkları üzerinde bu yardımların yaptığı olumsuz etkinin aynısını yaratabileceğine
ilişkin artan korkudan da etkilenmiştir.
1990’larda ciddi şekilde tartışılan bir benzer konu da yardımların koşullu olmasının
etkinlik derecesi olmuştur. Her şeyden önce, yardım alan ülkelerden iyi politikalar veya akla
uygun bir kamu harcama programını satın almak için yardımları kullanmak gerçekten mümkün
müdür? Dış yardımlara ilişkin siyasal iktisat bakış açısıyla, yapısal uyuma, bir tarafta ikili ve
çok taraflı kredi veren kuruluşların, diğer tarafta borçlu devletlerin olduğu bir pazarlık süreci
olarak bakılabilir. İki tarafın da borç verme ve borç alma tutumlarında yumuşak kurallar
izlemekte çıkarı vardır. Anlaşılan o ki bu durum, yardım alan ülkelerde (özellikle Sahra Altı
Afrika’da) uygun uzun dönem kalkınma stratejisi ile temelde çelişen bir bağımlılık ilişkisine ve
onun sürüp gitmesine neden olabilmektedir.
Koşulluluk tartışması dış yardımların etkinliğine ilişkin uluslar arası kesit verilerine
dayanan birtakım ekonometrik çalışmaya yol açmıştır. Bu çalışmaların en etkililerinden birisi
olan Burnside ve Dollar’ın çalışması dış yardımların ancak büyüme yanlısı politikalar izleyerek
kendi kendilerine zaten yardım eden ülkelere verildiği taktirde, büyümeyi destekleyen ve
yoksulluğu azaltan güçlü bir araç olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Guillaumont ve Chauvet ise
yardım etkinliğinin dış ticaret hadlerinin trendi, ihracattaki istikrarsızlığın derecesi ve iklim
şokları gibi dışsal ve ortamla ilişkili faktörlere bağlı olduğu ve ortam ne kadar kötü olursa
yardıma olan ihtiyacın ve yardımın verimliliğinin o kadar yüksek olduğu sonucuna varmıştır.
Hansen ve Tarp ise gözlemlenemeyen, ülkeye özgü sabit etkiler ve büyüme-yardım ilişkisinin
dinamik doğası dikkate alındığında, Burnside ve Dollar’ın sonuçlarının ortaya çıkmadığını ileri
sürmüştür. Yardım alan ülkelerin kendilerine özgü özelliklerinin –bu ülkeler tarafından izlenen
politika rejimleri dışında kalan- yardımların etkinlik derecesi açısından özellikle önemli olduğu
görülmektedir.
Asya finansal krizi tarafından yaratılan sosyo-ekonomik düzensizlik, dış yardımların
rolünün ve Bretton-Woods’ta tasarlanan ancak artık modası geçmiş uluslar arası ticaret ve para
sistemine ve çağın koşulları ile artık tutarlı olmayan Washington Mutabakatı’na dayanan
oyunun kurallarının eleştirilmeden kabul edilme yaklaşımının köklü olarak yeniden gözden
geçirilmesine yol açtı. Collier ve Dollar’ın çalışması ise dış yardımların yoksullukla savaş aracı
olarak kullanılması eğiliminin bir yansımasıdır. Bu çalışma yoksulluğun hafifletilmesinin
maksimizasyonu hedef alındığında dış yardımların dağıtılmasına ilişkin ölçütler geliştirmiştir.
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9.2. 2000’lerde Kalkınma Doktrini
Bir ölçüde haklı gerekçelerle kalkınma toplumunun “büyük fikirleri” 2000’lerin başında
artık tükettiği iddia edilmiştir. 1962 ve 1982 yılları için en geçerli kuram ve teknikleri
karşılaştıran Lindauer ve Pritchett büyük fikirlerin iki dönem arasında şaşırtıcı derecede tersine
döndüğünü göstermiştir. 1962 yılında devlet merkezi bir rol oynamaktaydı ve kalkınmanın
arkasındaki itici güç durumundaydı. Oysa 1982 yılında devlet kalkınmanın önündeki en önemli
engel olarak görülüyordu. Benzer tersine dönüşler sermaye bikrimi, dış ticaret, yabancı sermaye
ve dış yardımın bu iki dönem boyunca kabul edilmiş rolleri için de söz konusuydu. 2002 yılına
baktığımızda, örneğin bir Latin Amerika ülkesinin devlet başkanına nasıl tavsiyelerde
bulunulabilecektir? Son yıllara yeni kavramların formüle edilmesi yerine önceki kavram ve
tekniklerin eleştirel bir yeniden değerlendirilmesinin ve güçlendirilerek birleştirilmesinin
damgasını vurduğu söylenebilir. 2000’li yıllarda kalkınma doktrinine yapılan en önemli katkı
teorik olmaktan ziyade teknik bir katkıdır. Örneğin rastgele ve kontrollü deneylerin
kalkınmanın etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılması (Duflo ve Kremer, 2003). Bu
yazarların iddia ettikleri gibi herhangibir etki değerlendirmesi temelde bir karşıt-olgusal bir
soruya cevap vermeyi denemektedir. Programa katılan bireyler böyle bir program olmasaydı ne
durumda olurlardı? Etki analizinin en iyi örneği Meksika’daki yeniden gelir dağıtımı odaklı
PROGRESA programını değerlendirmede kullanılan yarı deneysel tasarımdır. Bu program
hedef köylerin (yardım alan) ve kontrol köylerin (halihazırda yardım almayan ama gelecek
seferlerde yardım almaya uygun olan) seçimine dayanmaktadır. Programın etkileri, programdan
etkilenen birey ve insan toplulukları, kontrol birey ve insan grupları ile karşılaştırılarak tahmin
edilmektedir. Hiç kuşku yok ki, öneriler için ilaç ve tıbbi deneylerle karşılaştırılabilir bilimsel
bir temel sağlayan bu yeni yöntem,eğitim ve sağlık gibi alanlardaki sosyal programların
değerlendirilmesinde devrim yapmıştır. Bir taraftan da, bu yaklaşım bir kısıtla karşı karşıyadır.
“Belirli bir programın belirli bir bağlam içerisindeki etkisi nedir?” gibi sadece çok sınırlı bir
soruya, kesin ve sağlam bir cevap verebilmektedir.
Araştırmacılar içsellik (endojenlik) tarafından kafası bulandırılmış veya tüketilmiş
durumdadırlar. Vurgu, daha büyük yapısal ve kavramsal konuların öneminin dışlanması
pahasına ekonometrik sapma, yanılma ve sorunlarla mücadele etme üzerinedir. Kontrollü
deneyler, sonuçları üreten temel mekanizmalar hakkında bizi aydınlatmamaktadır.
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Giriş
1990’ların ilk yarısında istikrar ve uyum hala baskın hedeflerdi. Latin Amerika
ülkelerinin çoğu (ve borç krizinden etkilenen birkaç Asya ülkesi) zor bir uyum sürecinden
geçmiş ve büyüme patikasına geri dönmüştü. Ancak genel duruma daha çok Sahra Altı Afrika
ve Doğu Avrupa’daki çoğu geçiş ekonomisindeki kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik
durgunluk damgasını vurmaktaydı. 1990’ların ikinci yarısında Asya finansal krizi Doğu ve
Güneydoğu Asya’yı şiddetli bir biçimde etkisi altına almış ve uzun dönem yoksulluğun azalma
eğiliminin keskin bir şekilde tersine çevrilmesine neden olmuştur. Aynı dönemde eski Sovyet
cumhuriyetlerinde sosyo-ekonomik koşullar öyle sert bir şekilde kötüleşmiştir ki en geniş
anlamda yoksulluğun azaltılması –sağlık, beslenme, eğitim, bilgiye ve kamu hizmetlerine
erişim ve karar alma süreçlerine katılımı içerecek şekilde- en öncelikli ve kapsayıcı hedef
olmasa da kalkınmanın önemli bir hedefi olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Devlet ve piyasanın
kalkınmada üstleneceği rol 1990’lar boyunca tartışılan belki en temel mesele olmuştur. 1997
yılında Doğu ve Güneydoğu Asya’nın önemli bir bölümüne büyük zarar veren Asya finansal
krizinin ardından yoksulluk oranındaki büyük artış, kalkınmanın öncelikli hedefleri olarak
yoksulluğun azaltılması ve korunmasız/güvencesiz hanehalklarının sosyoekonomik refahının
iyileştirilmesine odaklanılmasına kalkınma toplumunu duyarlı hale getirmiştir. Böylece bu on
yılın sonunda, Dünya Bankası yoksulluğun azaltılmasının –en geniş anlamda- girdilerden çok
sonuçlar açısından (sağlık, eğitim, istihdam, kamu mal ve hizmetlerine erişim ve sosyal
sermaye) ulaşılması için çaba gösterilmesi gereken temel amaç olduğunu açıkça ortaya
koymuştur. 1990’larda ciddi şekilde tartışılan bir benzer konu da yardımların koşullu olmasının
etkinlik derecesi olmuştur.
2000’li yıllarda kalkınma doktrinine yapılan en önemli katkı teorik olmaktan ziyade
teknik bir katkıdır. Araştırmacılar içsellik (endojenlik) tarafından kafası bulandırılmış veya
tüketilmiş durumdadırlar. Vurgu, daha büyük yapısal ve kavramsal konuların öneminin
dışlanması pahasına ekonometrik sapma, yanılma ve sorunlarla mücadele etme üzerinedir.
Kontrollü deneyler, sonuçları üreten temel mekanizmalar hakkında bizi aydınlatmamaktadır.
Belirli bir dönemden bu yana kalkınma iktisatçılarının önemli ve popüler bir aracı olan büyüme
regresyonları yakın tarihte yoğun eleştirilere uğramıştır. Olumlu gelişmeler açısından
bakıldığında, bazı önemli kavramsal katkıların geliştiği görülmektedir. Bunlardan birincisi,
kalkınmanın politik iktisadı ve kurumların rolü geniş teması altında sınıflandırılabilir. Bunun
en temel öğretilerinden biri, daha eşit başlangıç gelir ve servet dağılımının büyüme ile tutarlı
olduğu ve büyümeye yardım ettiğidir. Yeni politik iktisat teorileri gelir eşitsizliği ile düşen
büyümeyi çeşitli kanallar yoluyla ilişkilendirmektedir.
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10.1.1990’larda Kalkınma Doktrini

Kriz, dış dünyadan kaynaklanan büyük şoklardan ekonomiyi korumada devletin rolünün
yeniden incelenmesine neden olmuştur. Kriz, özellikle finansal kurumların güçlendirilmesini,
yolsuzlukların ve dış dünyadan spekülatif borçlanmayı azaltmak için minimum kural setinin ve
düzenlemelerin uygulanmasını (örneğin bankacılık sisteminin denetim ve gözetiminin
geliştirilmesi); ve krizin ardından otomatik denkleştirici işlevi görecek kurumsal güvenlik
ağlarının kurulmasının gerekliliğine işaret etmiştir.
1990’lı yıllara ayrıca, 1992’den sonraki dönemde resmi kalkınma yardımlarının net
ödeme miktarlarındaki mutlak düşüş tarafından kanıtlanan, güçlü ve kolayca geçmeyen bir
yardım yorgunluğu da damgasını vurmuştur. Bu düşüş eğilimi, piyasaların işleyişine olan güçlü
inancı ve devletin (hem yardım veren hem de yardım alan ülkelerde) tarım ve sanayi gibi
üretken sektörlere müdahalesine ilişkin kuşkuyu yansıtmıştır. Bu yardım yorgunluğu, dış
yardımların yoksul ülkelerde yardım bağımlılığı ilişkisi yaratmakta olduğu ve dış yardımların
sosyal refah devleti kapsamında sağlanan yardımları aldıklarında iş aramaktan vazgeçebilen
muhtaç hanehalkları üzerinde bu yardımların yaptığı olumsuz etkinin aynısını yaratabileceğine
ilişkin artan korkudan da etkilenmiştir.
1990’larda ciddi şekilde tartışılan bir benzer konu da yardımların koşullu olmasının
etkinlik derecesi olmuştur. Her şeyden önce, yardım alan ülkelerden iyi politikalar veya akla
uygun bir kamu harcama programını satın almak için yardımları kullanmak gerçekten mümkün
müdür? Dış yardımlara ilişkin siyasal iktisat bakış açısıyla, yapısal uyuma, bir tarafta ikili ve
çok taraflı kredi veren kuruluşların, diğer tarafta borçlu devletlerin olduğu bir pazarlık süreci
olarak bakılabilir. İki tarafın da borç verme ve borç alma tutumlarında yumuşak kurallar
izlemekte çıkarı vardır. Anlaşılan o ki bu durum, yardım alan ülkelerde (özellikle Sahra Altı
Afrika’da) uygun uzun dönem kalkınma stratejisi ile temelde çelişen bir bağımlılık ilişkisine ve
onun sürüp gitmesine neden olabilmektedir.
Koşulluluk tartışması dış yardımların etkinliğine ilişkin uluslar arası kesit verilerine
dayanan birtakım ekonometrik çalışmaya yol açmıştır. Bu çalışmaların en etkililerinden birisi
olan Burnside ve Dollar’ın çalışması dış yardımların ancak büyüme yanlısı politikalar izleyerek
kendi kendilerine zaten yardım eden ülkelere verildiği taktirde, büyümeyi destekleyen ve
yoksulluğu azaltan güçlü bir araç olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Guillaumont ve Chauvet ise
yardım etkinliğinin dış ticaret hadlerinin trendi, ihracattaki istikrarsızlığın derecesi ve iklim
şokları gibi dışsal ve ortamla ilişkili faktörlere bağlı olduğu ve ortam ne kadar kötü olursa
yardıma olan ihtiyacın ve yardımın verimliliğinin o kadar yüksek olduğu sonucuna varmıştır.
Hansen ve Tarp ise gözlemlenemeyen, ülkeye özgü sabit etkiler ve büyüme-yardım ilişkisinin
dinamik doğası dikkate alındığında, Burnside ve Dollar’ın sonuçlarının ortaya çıkmadığını ileri
sürmüştür. Yardım alan ülkelerin kendilerine özgü özelliklerinin –bu ülkeler tarafından izlenen
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politika rejimleri dışında kalan- yardımların etkinlik derecesi açısından özellikle önemli olduğu
görülmektedir.
Asya finansal krizi tarafından yaratılan sosyo-ekonomik düzensizlik, dış yardımların
rolünün ve Bretton-Woods’ta tasarlanan ancak artık modası geçmiş uluslar arası ticaret ve para
sistemine ve çağın koşulları ile artık tutarlı olmayan Washington Mutabakatı’na dayanan
oyunun kurallarının eleştirilmeden kabul edilme yaklaşımının köklü olarak yeniden gözden
geçirilmesine yol açtı. Collier ve Dollar’ın çalışması ise dış yardımların yoksullukla savaş aracı
olarak kullanılması eğiliminin bir yansımasıdır. Bu çalışma yoksulluğun hafifletilmesinin
maksimizasyonu hedef alındığında dış yardımların dağıtılmasına ilişkin ölçütler geliştirmiştir.

10.2. 2000’lerde Kalkınma Doktrini
Bir ölçüde haklı gerekçelerle kalkınma toplumunun “büyük fikirleri” 2000’lerin başında
artık tükettiği iddia edilmiştir. 1962 ve 1982 yılları için en geçerli kuram ve teknikleri
karşılaştıran Lindauer ve Pritchett büyük fikirlerin iki dönem arasında şaşırtıcı derecede tersine
döndüğünü göstermiştir. 1962 yılında devlet merkezi bir rol oynamaktaydı ve kalkınmanın
arkasındaki itici güç durumundaydı. Oysa 1982 yılında devlet kalkınmanın önündeki en önemli
engel olarak görülüyordu. Benzer tersine dönüşler sermaye bikrimi, dış ticaret, yabancı sermaye
ve dış yardımın bu iki dönem boyunca kabul edilmiş rolleri için de söz konusuydu. 2002 yılına
baktığımızda, örneğin bir Latin Amerika ülkesinin devlet başkanına nasıl tavsiyelerde
bulunulabilecektir? Son yıllara yeni kavramların formüle edilmesi yerine önceki kavram ve
tekniklerin eleştirel bir yeniden değerlendirilmesinin ve güçlendirilerek birleştirilmesinin
damgasını vurduğu söylenebilir. 2000’li yıllarda kalkınma doktrinine yapılan en önemli katkı
teorik olmaktan ziyade teknik bir katkıdır. Örneğin rastgele ve kontrollü deneylerin
kalkınmanın etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılması (Duflo ve Kremer, 2003). Bu
yazarların iddia ettikleri gibi herhangibir etki değerlendirmesi temelde bir karşıt-olgusal bir
soruya cevap vermeyi denemektedir. Programa katılan bireyler böyle bir program olmasaydı ne
durumda olurlardı? Etki analizinin en iyi örneği Meksika’daki yeniden gelir dağıtımı odaklı
PROGRESA programını değerlendirmede kullanılan yarı deneysel tasarımdır. Bu program
hedef köylerin (yardım alan) ve kontrol köylerin (halihazırda yardım almayan ama gelecek
seferlerde yardım almaya uygun olan) seçimine dayanmaktadır. Programın etkileri, programdan
etkilenen birey ve insan toplulukları, kontrol birey ve insan grupları ile karşılaştırılarak tahmin
edilmektedir. Hiç kuşku yok ki, öneriler için ilaç ve tıbbi deneylerle karşılaştırılabilir bilimsel
bir temel sağlayan bu yeni yöntem,eğitim ve sağlık gibi alanlardaki sosyal programların
değerlendirilmesinde devrim yapmıştır. Bir taraftan da, bu yaklaşım bir kısıtla karşı karşıyadır.
“Belirli bir programın belirli bir bağlam içerisindeki etkisi nedir?” gibi sadece çok sınırlı bir
soruya, kesin ve sağlam bir cevap verebilmektedir.
Araştırmacılar içsellik (endojenlik) tarafından kafası bulandırılmış veya tüketilmiş
durumdadırlar. Vurgu, daha büyük yapısal ve kavramsal konuların öneminin dışlanması
pahasına ekonometrik sapma, yanılma ve sorunlarla mücadele etme üzerinedir. Kontrollü
deneyler, sonuçları üreten temel mekanizmalar hakkında bizi aydınlatmamaktadır.
Mookherjee’nin işaret ettiği gibi “amaç sonuçları üreten ilişkilerin altında yatan yapıyı anlamak
değil, sadece belirli politika araçlarının etkilerinin istatistiksel çıktılarıdır”. İndirgenmiş formu
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getiren yapısal (ve davranışsal) modeli açıkça tanımlamadan ve göstermeden, indirgenmiş
biçimlerdeki ilişkilere güvenmek, araştırmacıların, bazıları tarafından temel öncelikli basamak
olarak görülen aşamayı, yani test edilen hipotezlerin teorik temelini atlamasına yol açmaktadır.
Etki analizinin diğer bir kısıtı da bir müdahalenin genel denge etkilerini tamamen görmezden
gelmesidir. Bu kısıt ve sınırlamalara karşın bu yeni yöntem eğitim, sağlık ve diğer sosyal
alanlardaki müdahalelerin yoksul ülkelerde çeşitli ortamlarda gözlenen etkilerini konu alan çok
sayıda mükemmel ampirik çalışma üretmiştir. Yeni bir araştırma bu yeni yöntemin, eğitim
alanında, belir durumlarda ne yapılacağını anlamak için ciddi bir ilerleme fırsatı sağladığı
sonucuna ulaşmaktadır.
Rastgele ve kontrollü deneyler, kalkınma iktisatçılarının araç setinde yapısal ve
davranışsal modellerin yerini çoğu durumda almış görünmektedir. Yapısal ve davranışsal
modeller ağırlıkla bireylerin davranışları ve rasyonelliğine ilişkin empoze edilmiş varsayımlara
dayanmıştır. Ekonometrik sonuçlar empoze edilen yapının reddedilemeyeceğini belirttiğinde
dahi, daha iyi ve hala daha da genel bir modelin bulunamayacağının ve bu modelin gözlenen
davranışı daha doğru olarak yansıtamayacağının garantisi yoktur. Aynı zamanda bu modellerin
potansiyel gücü temel yapıyı ve ekonomik birimlerin davranışlarını açık bir şekilde
yakalamasıdır. Bu iki yaklaşımın bir karışımı, varolan normlar ve siyasal iktisat zaman ve
ortamıyla tutarlı bir şekilde adilane yapılabildiği sürece yararlı sonuçlar verebilir. Yardım
almaya hak kazananların seçiminde, yapısal modeller kurmak için hem hedef hem de kontrol
gruplarına ilişkin örneklem anket verisi elde ederken, aynı zamanda rastsallaştırma kullanan
programları da kullanmak, bütünüyle rastsal deneylerin farklı ortamlara transfer edilmesini
kolaylaştırabilir. Teorinin daha çok kullanılması kontrollü deneyler aracılığıyla üretilen
sonuçların altında yatan (nedensel) mekanizmaların açıklığa kavuşturulmasında ve
açıklamasında yardımcı olabilir ve daha geniş politika değerlendirmelerine izin verebilir.
Belirli bir dönemden bu yana kalkınma iktisatçılarının önemli ve popüler bir aracı olan
büyüme regresyonları yakın tarihte yoğun eleştirilere uğramıştır. Aslında “büyüme
regresyonları için bir ölüm ilanı” nda Lindauer ve Pritchett büyüme regresyonlarını reddetmek
için çok sayıda ikna edici teknik neden sunmaktadır. Bu regresyonların temel hatası “kısmi
korelasyonların (sabit) parametrelerle ve (politikalara ilişkin olabilecek) ampirik değişkenlerin
büyümeyi desteklemeye yönelik uygun eylemlerle karıştırılmasıdır. İndirgenmiş form
denklemlerde –gerçekten indirgenmiş formu veren temel yapısal ve davranışsal bir modelin
eksikliğinde- görülen sağ taraftaki değişkenler sırf büyüme ile bağlantılı olduklarından yanıltıcı
temellere dayanarak seçilebilmektedir. Bağımlı değişkeni (büyümeyi) etkilediği varsayılan
temel teorik mekanizmaları yansıtan açık bir model olmadığında, bazı eleştiriler bu indirgenmiş
form regresyonlarını “sağ taraf tutuculuğu” olarak reddetmiştir. Bu yaklaşımın popülerliği yine
belirli bir dönemdeki büyüme sürecini ikna edici bir şekilde açıklayabilecek teorik bir modelin
görece eksikliğini yansıtmaktadır.
Olumlu gelişmeler açısından bakıldığında, bazı önemli kavramsal katkıların geliştiği
görülmektedir. Bunlardan birincisi, kalkınmanın politik iktisadı ve kurumların rolü geniş teması
altında sınıflandırılabilir. Bunun en temel öğretilerinden biri, daha eşit başlangıç gelir ve servet
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dağılımının büyüme ile tutarlı olduğu ve büyümeye yardım ettiğidir. Yeni politik iktisat teorileri
gelir eşitsizliği ile düşen büyümeyi şu kanallar yoluyla ilişkilendirmektedir.
1-

Mülkiyetin güvenliğini azaltan verimsiz rant peşinde koşan aktiviteler

2Daha büyük belirsizliğe ve düşük yatırıma yol açan politik ve sosyal
istikrarsızlığın yayılması
3Gelir dağılımı eşitsizliklerinin tetiklediği ve zenginlerin yatırım yapması ve
kaynak birikimi sağlamasını caydıran yeniden gelir bölüşüm politikaları
4Yoksulların, özellikle beşeri sermayeye yetersiz yatırım yapmasıyla sonuçlanan
aksak kredi piyasaları
5Orta sınıf –daha büyük eşitsizlik anlamına gelen- görece küçük bir gelir payının
düşmesinin doğurganlık üzerinde güçlü pozitif etkisi ve artan doğurganlığın da büyüme
üzerindeki anlamlı ve negatif etkisi
Bu yeni yaklaşım, eşit olmayan gelir dağılımının büyüme için önkoşul olduğunu
savunan egemen klasik çerçeveyi tersine çevirmiştir. Bu çerçeve zenginlerin (kapitalistlerin)
fakirlere (işçilere) göre gelirlerinin daha büyük bir kısmını tasarruf ettiği argümanına
dayanmaktadır. Dolayısıyla belirli bir toplam gelir düzeyinde, daha eşitsiz bir gelir dağılımı,
daha büyük bir toplam tasarruf akımı yaratacaktır. Bu tasarruf akımı da yatırımlara kanalize
edilerek GSYİH’de daha yüksek oranlı bir büyümeye yol açacaktır. Bu çerçevede eşit olmayan
bir gelir dağılımının çekiciliği, daha çok eşitlik ve adalet isteyen etik kaygılarla uyuşmazken,
ekonomik temeller üzerinden rasyonelleştirilebilmektedir. Bu yaklaşıma göre, bugün daha çok
yoksulluk gelecekte daha yüksek ekonomik büyüme ve daha az yoksulluğun önkoşulu
sayılmaktadır. Cambridge Okulu’nun açıkça ortaya koyduğu gibi, büyük halk kitlelerinin
fakirleştirilmesi bugünkü tüketimin üzerinde bir artığın birikmesi için gereklidir. Eğer eşitlik
gerçekten büyüme için elverişli bir ortam yaratıyorsa, eşitlik ekonomik kalkınma ve gelecekte
yoksulluğun giderilmesi için bir araç haline gelmekte ve eşitlikçiliğin etik amacı (normu) ve
büyüme için gerekli ekonomik koşullar arasındaki çelişki ortadan kalkmaktadır.
Kalkınma yaklaşımının yeni politik iktisadı çok büyük ölçüde kurumların rolüne
dayanmaktadır. Son derece önemli makalelerinde Acemoğlu kalkınmanın kurumsal kaliteye
dayandığına ilişkin güçlü deliller ortaya koymuştur. Bu araştırmacılar dışsal olarak kurumları
etkileyen ancak doğrudan geliri etkilemeyen sömürge yerleşimcilerinin ölüm oranlarını bir araç
değişken olarak seçmişler ve ülkeler arasındaki kişi başına gelir düzeyi farklılıklarını
kurumların tahmin edilen kalitelerinin bir fonksiyonu olarak açılayabilmeyi başarmışlardır.
Ortaya attıkları hipotez şudur: belirli bir kolonideki erken tarihte gelmiş Avrupa göçmenleri
arasındaki ölüm oranları, bu göçmenlerin kaynak yaratıp üretici mi, yoksa yağmalayıcı
kurumlar mı oluşturduklarını veya yerleşip özellikle mülkiyet haklarını gözeten Avrupai
kurumlar oluşturma kararlarını belirlemektedir. Ancak katılımcı, hesap verebilir ve yatırımların
koordine edilmesine yardımcı olan kurumlar gibi kalkınma için önemli başka kurumlar da
vardır.
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Bölünmez bir süreç olan büyüme-eşitsizlik-yoksulluk bağlantısının anlaşılması ve
açıklanması da oldukça önemlidir. Büyüme, kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli fakat
yeterli olmayan bir koşuldur. Eğer başlangıç gelir ve servet dağılımı dengesiz ise o zaman
büyüme sadece daha düşük oranda gerçekleşmekle kalmayabilir (kalkınmanın yeni politik
iktisadı destekçilerinin iddia edecekleri gibi). Bu durumda belirli bir toplam (GSYİH) büyüme
oranının yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisi de önemli derecede düşük olacaktır
(yoksulluğun azaltılmasının büyümeye göre esnekliği başlangıç koşullarına bağlı olarak -0.2
ile 3 arasında değişmektedir) eşitsizlik büyüme ile yoksulluk arasındaki filtre olarak
düşünülebilir.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş

Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeleri tanımlamada ve sınıflandırmada pek çok kavram
kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülke kavramıyla bir ekonominin büyüme sürecinde
geçirmekte olduğu belirli bir dönemin anlaşılacağı düşünülebilir. Öte yandan gelişmekte olan
ülke kavramı, azgelişmiş. geri kalmış kavramlarına kıyasla, gelişme gibi dinamik bir süreci
vurgulamakta daha üstündür. Büyüme kuramları esas olarak gelişmiş ülkeleri esas alırlar.
Birinci dünya. genellikle Batı Avrupa. Kuzey Amerika ve Pasifik’teki zengin ülkeleri içine
almaktadır fakat bu kavram literatürde hiç kullanılmamaktadır. İkinci dünya kavramı ise
sanayileşememiş. 80’li yılların öncesinde merkezi planlı ekonomiler olan Doğu Avrupa ülkeleri
için kullanılmaktadır Bu ülkelerin dışında kalan ülkeler ise üçüncü dünya ülkelerini
oluşturmaktadırlar. Birinci dünya. genellikle Batı Avrupa. Kuzey Amerika ve Pasifik’teki
zengin ülkeleri içine almaktadır Fakat bu kavram literatürde hiç kullanılmamaktadır İkinci
dünya kavramı ise sanayileşememiş. 80’li yılların öncesinde merkezi planlı ekonomiler olan
Doğu Avrupa ülkeleri için kullanılmaktadır Bu ülkelerin dışında kalan ülkeler ise üçüncü dünya
ülkelerini oluşturmaktadırlar
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11.1.Kalkınma Terminolojisi
Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeleri tanımlamada ve sınıflandırmada pek çok kavram
kullanılmaktadır.

11.1.1.Gelişmekte Olan Ülke
Bu kavramla bir ekonominin büyüme sürecinde geçirmekte olduğu belirli bir dönemin
anlaşılacağı düşünülebilir. Öte yandan gelişmekte olan ülke kavramı, azgelişmiş. geri kalmış
kavramlarına kıyasla, gelişme gibi dinamik bir süreci vurgulamakta daha üstündür.
Büyüme kuramları esas olarak gelişmiş ülkeleri esas alırlar.

11.1.2.Geri Ve İleri Ekonomiler
Birinci dünya. genellikle Batı Avrupa. Kuzey Amerika ve Pasifik’teki zengin ülkeleri içine
almaktadır
fakat
bu
kavram
literatürde
hiç
kullanılmamaktadır.
İkinci dünya kavramı ise sanayileşememiş. 80’li yılların öncesinde merkezi planlı ekonomiler
olan Doğu Avrupa ülkeleri için kullanılmaktadır Bu ülkelerin dışında kalan ülkeler ise üçüncü
dünya ülkelerini oluşturmaktadırlar.

11.1.3.Üçüncü Dünya
Birinci dünya. genellikle Batı Avrupa. Kuzey Amerika ve Pasifik’teki zengin ülkeleri içine
almaktadır Fakat bu kavram literatürde hiç kullanılmamaktadır İkinci dünya kavramı ise
sanayileşememiş. 80’li yılların öncesinde merkezi planlı ekonomiler olan Doğu Avrupa ülkeleri
için kullanılmaktadır Bu ülkelerin dışında kalan ülkeler ise üçüncü dünya ülkelerini
oluşturmaktadırlar.

11.1.4.Sanayileşmiş Ülkeler Ve Tarım Ülkeleri
Bu kavramlar, ihracatları büyük Ölçüde sanayi mallarından oluşan ülkeler ile ihracatları
daha çok tarımsal ürünlerden ve mineral hammaddelerden oluşan ülkeleri adlandırmak için
kullanılır.
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Ayrıca, Dünya Bankası’nın 2001 yılı itibariyle dünya ülkelerinin gelir düzeyini temel alarak
yaptığı gruplandırma şöyledir:
Düşük gelirli: Kişi başına 745 dolar ve daha az GSMH ya sahip ülkeler
Orta gelirli: Kişi başına 746 dolar ile 9205 dolar arasında GSMH ya sahip ülkeler
Yüksek gelirli ülkeler: Kişi başına 9205 dolardan daha fazla GSMH ya sahip ülkeler
Kalkınmanın
Kaçınılmazlığı
ve
İstenirliği
Kalkınma:İnsanlık adına toplumun yüksek kültür ürünlerinin üretebilmesi için
gerçekleştirilmesi gereken bir süreç ve sürekli ir yarıştır.
Azgelişmişliğin Tanımlaması sorunu
-Amerikalı iktisatçı H.W.SİNGER’in deyimiyle azgelişmişlik görüldüğü zaman
tanımlanması
kolay,fakat
tanımlanması
güçolan
zürafaya
benzetmektedir.
-Kuznets’in yaklaşımına uygun olarak tanımlanması gerekmektedir
Azgelişmişlik üç temel kıstasa göre tanımlanabilir:
A.ULUSLARARASI gelişme FARKLILIKLARINA
Buna göre azgelişmiş ülkeler, mevcut tüm ülkelere ilişkin gelişme skalasının en alt
sıralarında yer alan ülkelerdir Bu durumda. belirlenen kıstaslara göre ülkeleri bir sıralamaya
sokmak ve gelişmişlerle azgelişmişleri ayıran sınırlan tanımlamak yeterli olacaktır
B.EKONOMİK KAYNAKLARIN KULLANIM POTANSİYELİNE
Bu yaklaşıma göre azgelişmişlik. kaynak kullanımında ruh durum ile potansiyel durumun
karşılaştırılmasıyla tanımlanmaktadır
GÖRE

C. TOPLUMSAL VE BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA

Bu grup tanımlamada. İnsanın temel ihtiyaçlarının bilimsel kıstaslarla saptanmış
Ölçüler. Kalıplar çerçevesinde karşılanması temel alınır. Bir ülke. Nüfusunun büyük çoğunluğu
toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarını (insanca yaşamak için gerekli masraflarını) gideremeyecek
durumdaysa. o ülke azgelişmiştir. Toplumsal ve bireysel ihtiyaçların karşılanmasına göre
azgelişmişliğin ölçülmesinde ihtiyaç düzeyleri: Beslenme, sağlık, eğitim,konut…

1.

Uluslararası

Azgelişmişliğin

Gelişme
uluslararası

Farklılıklarına
sıralama

yoluyla

Göre

Azgelişmişliğin

ölçülmesinde

kullanılan

Ölçülmesi
ölçütleri;
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a. Parasal Ölçütler:Bu ölçütlerden en çok kullanılan, gayri safi milli hasıla değeridir. GSMH
büyüklüğü, uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan en önemli ölçüdür. Karşılaştırma ölçüsü
olarak gerek daha iyi bir ölçünün olmaması, gerekse GSMH rakamların in hesaplama
yöntemlerinin standartlaştırılması, iyileştirilmesi ve karşılaştırmalara olanak verecek bir
biçimde düzeltilmesi sonucunda, GSMH ölçüsü uluslararası gelişmişlik karşılaştırmalarında
giderek

daha

fazla

kullanılmaktadır

Parasal olmayan ölçütler arasında, fiziksel tüketim düzeylerini gösteren endeksler, elektrik
enerjisi üretim ve tüketimi, çimento üretim ve tüketimi, petrokimya ürünleri üretim ve tüketimi
sayılabilir. Özellikle bu alanlarda elde edilen düzeyler, ülkenin sanayileşmesi hakkında da bazı
ipuçları vererek kalkınmanın ölçülmesine yardımcı olabilirler
2. Kaynakların Kullanım Durumuna Göre Azgelişmişliğin Ölçülmesi

Bu yaklaşımdan yararlanabilmek için, kaynakların kullanım durumunu gösteren ölçülere
ihtiyaç vardır. Bu ölçüleri şöyle sıralayabiliriz.
Kaynak Kullanım Oranlarıyla Azgelişmişliğin Ölçülmesi
Kaynakların ‘ kullanım oranlarının ölçülmesi konusunda işgücü için işsizlik düzeyi ya
da oranı, sabit sermaye için kapasite kullanım oranı ya da atıl kapasite oranı, doğal kaynaklar
için ekilebilir arazinin kullanım oranı ve yeraltı zenginliklerinde ise hammadde ihracatı temel
alınabilir.
Potansiyel Artık Kavramı Ve Azgelişmişliğin Ölçülmesi:
Bu ölçü ile bir ülkenin azgelişmişlik derecesini ölçmek için potansiyel GSMH ile
gerçekleşen GSMH arasındaki farkı bulmamız gerekir. Fark ne denli büyük ise azgelişmişlik
derecesi o denli büyüktür.
C. Toplumsal ve Bireysel Temel ihtiyaçların Karşılanmasına Göre Azgelişmişliğin Ölçülmesi
Azgelişmişliğin tanımlanmasında temel alınan bu yaklaşım, azgelişmişliği ölçme konusunda da
kullanılabilir. İnsanların beslenme, sağlık, konut, eğitim v.b. ihtiyaçlarının karşılanmasında
minimum bir düzey belirlenebilir. Bu konuda bir adım daha atarak günümüz gelişmiş
ülkelerince ulaşılan düzeyleri temel alabiliriz.

11.2.Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
Azgelişmiş Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
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• Kişi Başına Düşen gelir düşüktür.

• Gelir dağılımı dengesizdir.

• Tüketimin Bileşiminde Gıda Maddelerinin payı yüksektir.

• Tasarruf ve yatırımlar düşüktür ve sermaye birikimi yetersizdir.

Azgelişmiş Ülkelerin Yapısal Özellikleri
Bir ekonomide pazar yapısının kendinden beklenilen işlevi sağlıklı bir biçimde yerine
getirebilmesi, pazarlara giriş serbestîsine, fiyatların serbestçe oluşumuna ve etkin bir rekabetin
bulunmasına bağlıdır. Başka bir deyişle bu gerekler, kaynak dağılımında pazar mekanizmasının
etkinliğini belirler. Oysa azgelişmiş ülkelerde, bu ortam için gerekli hukuksal çerçeve bulunsa
bile, sayılan bu gereklerin gerçekleşmesini önleyen birçok faktör vardır. Azgelişmiş ülkelerde,
rekabete dayanmayan işletme yapısı, pazar yapısının temel özelliklerinden biridir. Bunun en
önemli nedenlerinden biri, ölçek yetersizliği, buna bağlı olarak da geri teknolojidir. Kimi
pazarlarda bunun yanında, işletme sayısının kısıtlı olması da bir özelliktir. Rekabete
dayanmayan işletme yapısı devletin pazar fiyatlarına müdahale etmesiyle de ilgili olabilir.
Ayrıca,
Azgelişmiş
ülkeler
İkili
yapı
özelliği
olan
ülkelerdir.
Bu ülkelerde ileri gelişmişlik düzeyindeki ülkelerin pazar yapısına, ileri teknolojisine, gelişmiş
sosyal
ilişkilere,
ileri
kurum
ve
organizasyonlara
rastlanabileceği
gibi,
Geri kalmışlığın tipik özelliklerinden aile ekonomisi, geri ve ilkel teknoloji, durgun bir sosyal
yapı, geleneksel kurum ve organizasyonlara rastlanabilir.

Demografik, Sosyal,Siyasal Ve Yönetsel Özellikler

Azgelişmiş Ülkelerin Demografik Özellikleri
Nüfus artış hızı yüksektir.Az gelişmiş ülkelerde doğum artış hızı,genellikle binde 40
oranındadır.Oysa aynı oran gelişmiş ülkelerde yaklaşık binde 10-15 gibi düşük bir düzeyde

210

kalmaktadır.
Bağımlılık oranı: Aktif olmayan nüfusun,aktif nüfusa oranıdır.(0-15 Yaş ve 65 yaş)

• Beslenme yetersizliği yaygındır

• Sağlık koşulları yetersizdir

• Kentleşme sağlıksızdır

• Barınma koşulları yetersizdir

Azgelişmiş Ülkelerin Sosyal Özellikleri

• Toplum yapısı geleneklerine ve dinine bağlıdır.

• Kadınlar sosyal yaşamda ikinci plandadır.

• İş hayatında çocuk işçilerin sayısı fazladır.

• Orta sınıf azınlıktadır.

• Okur yazar olmayanların toplam nüfus içerisindeki payı yüksektir

Azgelişmiş Ülkelerin Siyasal ve Yönetsel Özellikleri

Azgelişmiş ülkeler; temelde azgelişmişlik sorununu çözümleyebilmek amacıyla çeşitli siyasal
sistemler arayışı içinde olmuşlardır. Henüz kısa sayılabilecek bir geçmişte bağımsızlığını
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kazanan azgelişmiş Çoğu ülke, etkisinde kaldığı ülkenin siyasal ve yönetim modelini aktarmaya
çalışmıştır.

Azgelişmiş ülkelerde devlet yönetiminin aşmak zorunda olduğu çok büyük engeller vardır.
Devlet, bir yandan geleneksel yönetim işlevlerini yerine getirmeye çalışırken, öte yandan da
iktisadi kalkınma ile ilgili sorunları çözümlemeye çabalamaktadır. Özellikle iktisadi kalkınma
için uygun bir ortamın yaratılması, yönetimin en önemli görevidir.

Bu alanda göze çarpan başlıca aksaklıklar, planlamanın etkin olmaması, geniş anlamıyla
altyapının yaratılamaması, vergi sistemi ile bütçe uygulamasının başarısızlığıdır. Bu arada
kamu yönetiminin çok ağır İşlediği, tarafgir davrandığı, bürokrasiye boğulduğu, olayların
arkasında kaldığı ve yöneticilerin yetkilerini kötüye kullandıkları gibi genel yönetim/e ilgili bir
çok aksaklıktan söz edilebilir.

11.3.Azgelişmişliği Açıklayan Ekonomik yaklaşımlar
Azgelişmişliği açıklayan 3 temel yaklaşım vardır

1. Geleneksel iktisada dayalı yaklaşım

2. Yapısalcı yaklaşım

3. Bağımlılık yaklaşımı

1. GELENEKSEL İKTİSADA DAYALI YAKLAŞIM

Geleneksel kalkınma literatüründe, azgelişmiş ülkelerin kalkınmamış olmamalarının nedeni,
ekonomilerinde arz ve talepten kaynaklanan kimi önemli yetersiz kilere,üretim faktörlerinin
dağılımında görülen aksamalara,girişimci eksikliğine,piyasaların darlığına kıt ekonomik
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kaynakların yanlış dağılımına gerekli üretim teknolojisinin yokluğuna insan sermayesindeki
eksikliklere v.b etkenlere bağlanmaktadır.

KISIR döngü kuramı

Belli sayıda faktörler arasındaki döngüsel bir neden-sonuç ilişkiler sistemine kısır döngü
denir.Bu yaklaşıma göre azgelişmişlik,münferit faktörlerin yada bunların basit toplamının
olumsuz etkilemeleriyle ortaya çıkmış bir durum olmayıp,bu faktörlerin aralarındaki
bağımlılığın doğurduğu sistemdir.

Kısır döngü kuramının varsayımları

Döngülerde belli bir noktadan hareket edilip tekrar o noktaya gelinerek döngü kapsamındadır.

Etikler karşılıklı değil, tek yönlüdür.

Bir faktör sadece kendinden sonra gelen faktörü etkilemektedir.

Bir faktör sadece bir faktör tarafından etkilenmektedir.

Bu döngü Kısıtlı iş bölümü Düşük verimlilik Düşük karlılık Düşük sermaye birikimi Sınırlı
Pazar Kısıtlı iş bölümü Yoksulluk Kısır döngüsü

Azgelişmiş sorununun ortaya çıkması, kısır döngü modelinin çok kullanılan bir model haline
getirmiştir.Günümüzde en çok bilineni,Yoksulluk kısır döngüsüdür.Bu mantığa göre
yoksulluğun sürüp gitmesini nedeni,yine yoksulluktur.Bu döngü,hareket noktası hep yoksulluk,
yani düşük gelir düzeyi olan çeşitli biçimlerde ifade edilebilir.
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Sermaye arzının düşüklüğüyle ilgili kısır döngü:
Düşük

gelir

Düşük

tasarruf(düşük

sermaye

arzı)

Düşük

yatırım

Düşük

gelir.

Bu döngüde sermaye arzının düşük olması temelini ele alınmıştır.
Sermaye talebinin düşüklüğüyle de bir kısır döngü kurulabilir

Düşük gelir Düşük talep Pazarın Darlığı Düşük yatırım isteği(düşük sermaye talebi) Düşük
verimlilik ve düşük üretim Düşük gelir.
Kısır döngü kuramının eleştirisi

1.Kısır döngünün mantığı içinde kalarak kullanılan açıklayıcı faktörlerin niteliği,sayısı ve
sırasıyla ilgilidir.

2.Bir değişkenin sadece kendinden önce gelen değişkenle açıklanması ve etkinin tek yönlü
olmasına ilişkin varsayımdır.

3.Başlanılan noktaya dönülmesidir.(En önemli eleştiridir)

GELİŞME AŞAMALARI KURAMI

Ortaya atan:Rostow

Kuram,Ülkelerin gelişmesinde birbirini izleyen 5 aşamanın bulunduğunu öne sürmektedir.
Bu beş dönem sırasıyla şöyledir:

1.Geleneksel toplum
2.Kalkışa hazırlık
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3.Kalkış
4.Gelişen Topluma geçiş
5.Olgunluk

1.Geleneksel Toplum Aşaması:Bu aşamada ekonomide tarımsal yapı egemendir

Halkın büyük bir bölümü tarımla uğraşır.

İş bölümü çok sınırlıdır.

Pazar ilişkileri yok denecek kadar azdır.

Toplumda egemenlik,büyük toprak sahiplerinin elindedir.

Düşük gelir nedeniyle,hemen hemen hiç tasarruf yapılmaz

2.Kalkışa kazırlık aşaması

İktisadi kalkınmanın başlaması için gerekli değişmelerin ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönemde
toplumda gerek bireysel gerekse kurumsal açıdan ekonomik, kültürel ve siyasal değer
yargılarında değişmeler başlamıştır.

Ekonomik yapıdaki değişmelerin en önemlileri,

Sermaye birikiminin hızlanması

Teknik ilerlemenin ortaya çıkması
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Maddi alt yapının(enerji,ulaştırma)yaratılmasıdır.

En önemli özelliği milliyetçi akımın güçlenmesidir.

3.Kalkış Açıklaması:Kalkınma sürecinin süreklilik göstermeye başladığı dönemdir. Rostow bu
dönemin üç temel koşulunu şöyle belirtmektedir;

Üretken yatırım oranının yükselmesi

Yüksek bir hızla gelişen bir yada birkaç temel yapım sanayi dalının kurulması

Modern kesimdeki gelişme eğilimlerine uygun ve kalkışın ekonomik girişimlerin dışında
yaratabileceği dışsal tasarrufları etkin bir biçimde kullanacak ve gelime ye süreklilik
kazandıracak siyasal,sosyal ve kurumsal bir yapının var olması yada hızla kurulması

4.Gelişen topluma geçiş aşaması

Rostow,kalkış döneminin 20-30 yılsüreceğini,bunu gelişen toplum düzeyine geçiş döneminin
izleyeceğini ileri sürmüşlerdir.Sınai kesimin ekonomide birinci derecede önem kazanması,bu
dönemin temel özelliğidir.

5.Olgunluk aşaması
Yaklaşık 40 yıl sürece olan bir önceki aşamadan sonra ekonomi olgunluk dönemine
girecektir.Olgunluk dönemine geçmiş bir toplum,artım refah toplumudur.Rostow’un gelişme
aşamaları kuramının temelini,günümüzün gelişmiş batı toplumlarının geçirdikleri dönemler
oluşturmaktadır.

216

YAPISALCI YAKLAŞIM
Önde gelen kuramcıları: Raul Prebish.

Prebish ve onu izleyenlere göre kalkınma,sermaye birikimini sonucudur ve ülkelerin kalkınma
düzeylerindeki farklılıkların temelinde her ülkenin uluslararası ticarette farklı düzeylerde
uzmanlaşmış olması yatmaktadır.

Yapısalcı tezlere göre,dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum ilk sanayi devrimi ile
başlamıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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12. BAĞIMLILIK YAKLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

226

Giriş
Bağımlılık yaklaşımı 3 noktada özetlenebilir: Bağımlılık yaklaşımı kapitalist dünya
ekonomik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım bağımlılık, sömürü(kullanılma)ve bu
bağımlılık sonucunda ortaya çıkan gelişmiş (merkez)ve azgelişmiş( çevre) ayrımı üzerine
odaklanmıştır. Bu ekonomik ilişkiler ağının yarattığı siyasi yozlaşmalar ve elit yapı üzerinde
durulmuş ve dünya çapında oluşan sermaye akımları incelenmiştir. Azgelişmiş ülkelerin
demografik yapıyı sorun olmaktan çıkaran, Ülkeler sanayileştikçe, ilerledikçe, sosyal yapı
dinamikleştikçe, toplumun değer yargıları değiştikçe, doğurganlık oranının da azaldığı ve
dolayısıyla demografik yapının sorun olmaktan çıktığı görülür. Azgelişmiş ülkelerin
demografik özellikleri: Düşük bağımlılık oranı, yetersiz sermaye birikimi, kişi başına düşük
gelir, düşük okuma ve yazma oranı olarak özetlenebilir. Gelişme motive edici belirli unsurların
ve dinamik uyarıcıların ortaya çıkmasını gerektirir. Ekonomik gelişme, kapalılık tutuculuk
yerine yenilikçi olma ve yeni koşullara uyum gösterme becerisiyle olur. Bir toplumdaki
gelişmeye yatkın ve gelişmeyi köstekleyici davranış biçimleri ve koşulları, o toplumun
ideallerine,değer yargılarına, inançlarına, norm ve yerleşik kurumlarına bağlı olarak ortaya
çıkar.
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12.1. Bağımlılık Yaklaşımı
Temel çerçevesini oluşturanlar;

PaulBaran(1962)

Andre Gunder Frank(1967)

Bağımlılık yaklaşımı 3 noktada özetlenebilir:

1.Bağımlılık

yaklaşımı

kapitalist

dünya

ekonomik

üzerinde

yoğunlaşmıştır.

2.Bu yaklaşım bağımlılık,sömürü(kullanılma)ve bu bağımlılık sonucunda ortaya çıkan gelişmiş
(merkez)ve azgelişmiş( çevre) ayrımı üzerine odaklanmıştır.

3.Bu ekonomik ilişkiler ağının yarattığı siyasi yozlaşmalar ve elit yapı üzerinde durulmuş ve
dünya çapında oluşan sermaye akımları incelenmiştir.

Eleştirileri

Bağımlılık yaklaşımı esas olarak iki yönden eleştirilebilir.

1.Bağımlılık yaklaşımı gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında hakça olmayan ilişkilerin
varlığını lortaya koyması açısından yayarlı olmasına rağmen,mevcut dünya ekonomisi üzerine
foksiyonel olan bir alternatif düzen oluşturmakta başarısız kalmıştır.

2.Bağımlılık yaklaşımının dünya çapında gelişmiş ve azgelişmiş ülkelr merkez-çevre biçiminde
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kesin çizgileriyle,bir anlamda kavramsallaştırması çok iddialı bir ayrım olarak görülmekte,
arada bu iki gruba’da girmeyecek ekonomiler göz ardı edilmektedir.

12.2.Azgelişmişliği Açıklayan Demografik Yaklaşımlar
Azgelişmiş ülkelerin demografik özellikleri

1.Düşük bağımlılık oranı

2.Yetersiz sermaye birikimi

3.Kişi başına düşük gelir

4.Düşük okuma ve yazma oranı

Azgelişmiş ülkelerin demografik yapıyı sorun olmaktan çıkaran, Ülkeler sanayileştikçe,
ilerledikçe,sosyal yapı dinamikleştikçe,toplumun değer yargıları değiştikçe,doğurganlık
oranında azaldığı ve dolayısıyla demografik yapının sorun olmaktan çıktığı görülür.

12.3.Azgelişmişliği Açıklayan Sosyo-Kültürel Yaklaşımlar
Bu yaklaşımda azgelişmişlik olgusu,ikilik kuramı,insanın psikolojik-düşünsel yapısı,sosyal
değer yargıları ve dinsel etkenler başlığı altında incelenmiştir.

İkilik kuramı Az gelişmiş olgusunu açıklayan görüşlerin büyüdükçe bir bölümü ikilik kuramı
içinde yer alır.Azgelişmiş ülkelerdeki ikilik geniş anlamıyla iktisadi ikilik olarak da kavranılır.
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İktisadi ikilik: Bir ekonominin içinde yapısal olarak farklı ekonomik kesimlerin,kimi zamanda
bölgelerin yan yana bulunması.

Sosyal ikilik kuramı

Geliştiren: BOAKE-Endonezya örneğini temel alarak ortaya atmıştır.

Doğulu Toplumsal sistemin Sosyo-Psikolojik Özellikleri

Sınırlı ihtiyaçlar

Fiyat değişmelerine karşı duyarsızlık

Fiyat yükselince arzın artmaması

Ücret yükselince işgücünün daha az çalışmak istemesi

Risklere katılma isteksizliği

Geleneksel değer yargıları

Süreklilik taşımayan spekülatif kar ve gelir anlayışı

Kadercilik ve boyun eğme

Batılı Toplumsal sistemin Sosyo-Psikolojik Özellikleri
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Sınırlı ihitiyaçlar

Fiyat değişmelerine aşırı duyarlılık

Risklere katılma ve yatırım yapma alışkanlığı

Ekonomik teknik değer yargıları

Normal kar ve gelir anlayışı

Sağduyu ve geleceğinin belirleme isteği

Doğulu Toplumsal sistemin Organizasyonla ilgili Özellikleri

Çalışma disiplini ve organizasyon yokluğu

Uzmanlaşma yokluğu

Sınırlı para ekonomisi

Geleneksel ticari yöntemler

Ekonomik kaynakların hareketsizliği

Batılılaşma
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Toplumsal sistemin Organizasyonla ilgili Özellikleri

Disiplini ve organize çalışma

Uzmanlaşma
Geniş para ekonomisi

Profesyonel ticaret

Hareketli ekonomik kaynaklar

Doğulu Toplumsal sistemin Teknolojik Özellikleri

Standartlaşma yokluğu

Küçük ölçekli üretim ve esnek olmayan arz

Değişmeyen teknoloji

Geleneksel mal üretimi

Batılılaşma Toplumsal sistemin Teknolojik Özellikleri

İleri standartlaşma

Büyük ölçekli üretim ve esnek arz
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Değişen teknoloji

Yeni mallar üretimi

İkilik Kuramının Eleştirisi

Doğulu toplumsal sistemde Boaken’in ileri sürdüğü gibi ihtiyaçların sınırlı olması,buna bağlı
olarak tüketiminde sınırlı olması demek değildir.

12.3.1.İnsanın Psikolojik-Düşünsel Yapısı
İnsanın Psikolojik-Düşünsel yapısı göz önünde tutulduğunda az gelişmiş toplumların
özellikleri;
Talep lüks ithal mallarına yönelmiştir.

Üreticilerin geleceği planlama yeteneği gelişmemiştir.

İnsanların çalışma eğilimi düşüktür.

Gıda maddeleri ihtiyacı geleneksel yollarla belirlenir.

Tüketicilerin eldeki kaynakları kullanma becerisi gelişmemiştir.

Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü, Teknik olanaklardan
ekonomik olarak yararlanmayı ilke edinen girişimciler oluşturulmuştur. Azgelişmiş ülke
girişimcilerinde Schumpeter anlamında yeterince gelişmeyen eğilim ÜRÜNÜ VE ÜRETİM
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YÖNTEMLERİNİ İYİLEŞTİRME eğilimidir.

12.3.2.Sosyal Değer Yargıları
Gelişme motive edici belirli unsurların ve dinamik uyarıcıların ortaya çıkmasını gerektirir.
Ekonomik gelişme,kapalılık tutuculuk yerine yenilikçi olma ve yeni koşullara uyum gösterme
becerisiyle olur.Bir toplumdaki gelişmeye yatkın ve gelişmeyi köstekleyici davranış biçimleri
ve koşulları,o toplumun ideallerine,değer yargılarına,inançlarına,norm ve yerleşik kurumlarına
bağlı olarak ortaya çıkar.
BESTERS’E göre tolumlar,sınırlı sosyal oluşumları ve doğuştan yada nesilden nesile geçen
stükolarıyla statik bir toplum görünümü verirler.Böyle statik bir toplumda,din ve geleneklerle
belirlenmiş ahlak anlayışı,görenekler ve yaşam biçimi büyük ölçüde pasif davranış biçimlerinin
ortaya çıkmasına neden olurlar.Ayrıca bu değerler,toplumda kimi zaman görülen bireysel
sayılabilecek her aktif biçimlenme,değişme isteğine yabancı kadercilik anlayışının da temelini
oluşturur.
BEHRENT’E göre Toplumsal Statik Potensiyel ideallerin girişimlerin ve enerjik
çabaların,özelikle yenilikleri harekete geçen ve alt toplum kesimlerinden doğabilen benzeri
atılımların organize edilmiş bir kötürümleşmesi demektir.
HİRSCHMAN,az gelişmiş ülkelerin temel sorununu haklı olarak,bu ülkelerin sahip oldukları
kaynaklarını harekete geçirme ve anlamlı olarak,bu ülkelerin sahip oldukları potansiyel
kaynaklarını harekete geçirme ve anlamlı olarak değerlendirme becerisinde görmektedir.

12.3.2.1.Dinsel Etkenler
Azgelişmişliğin nedenlerini araştıran kimi düşünürler,dinsel kuralların ya da bu konudaki değer
yargılarının ekonomik gelişmeyi engelleyici bir etken olduğunu ileri sürmüşlerdir.Bu
konuda,Protestanlık ve Yahudiliğinin ekonomik gelişmede biritici güç rolü oynadığı,buna
karşın Katolik inançların ve İslam dininin ekonomik gelişmeyi engellediği görüşünü ortaya
atmıştır.
M.WEBER:16.ve 17.yylarda kapitalizimin gelişmesini incelerken,dinsel reformların bu
konuda önemli bir rol oynadığını ve Protestan toplulukların öncülük yaptığını ileri
sürmüştür.Weber,Katolik
inaçlarla
ekonomik
gelişmenin
sağlanamayacağını
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savunmuştur.Weber’e göre,dinsel reform kilisenin egemenliğini kırmış ekonomik faaliyetlerini
kilisenin yönetiminden kurtarmıştır.
BEHRENDT: Azgelişmiş ülkelerde ileri sanayi Ülkelerinden çok farklı bir değer sisteminin
bulunduğu ileri sürmektedir.

12.4.Azgelişmişliği Açıklayan Coğrafi-İklimsel Yaklaşımlar
Ilıman iklim bölgelerinde bulunmayan toplumların gelişmeye yatkın olmadığını ileri süren
görüşlerin gerekçeleri;

Tropikal bölgelerin toprak üst verimliliği çok düşüktür

Toprak çok verimsiz olduğu gibi yer yer çöllerle kaplıdır.

Tarımsal üretim tek bir ürüne bağlıdır.

Gübre kullanımı yaygın değildir.

Tropikal bölgelerdeki bitki örtüsünün ve hayvan türlerinin farklı olması, ılıman bölgelerde
sağlanan ilerleme ve buluşların bu bölgelere uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
Tropikal iklim insan davranışları üzerinde olumsuz etkiler yapar. Ilıman ve dört mevsimi
yaşayan insanlar daha enerjik ve başarılı olurken,çok sıcak yada rutubetli iklim koşullarında
yaşayanlar daha az enerjik olmaktadırlar.Aşırı sıcaklıklar ve uzun süren yağmurlar çalışma
koşullarını kötüleştirmekte ve verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir.
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12.5.Sermaye Birikimi Ve Teknoloji
12.5.1.I.İktisadi Kalkınma Ve Sermaye Birikimi
İktisadi kalkınma kuramında sermaye birikimi çoğu iktisatçılar tarafından kalkınmanın temel
koşulu olarak kabul edilir
Sermaye Birikimi: Toplumun üretmiş olduğu değerlerin tümünü tüketmeyip bir kısmını
sermaye mallarına ayırmasıdır.Örneğin;aletler,makineler,ulaşım sistem ve araçları, sanayi
gereçleri,fabrika ve donanım vb. Bütün bunlar,üretimin artırılmasında büyük rolü olan nesnel
sermayenin değişik biçimleridir.Bu anlamda kullanılan sermaye kavramı,sadece nesnel
sermayeyi değil,eğitim,sağlık,konut,gençlik ve spor alanlarında yapılan yatırımları(beşeri
sermaye birikimini)de ifade eder.

Sermaye ihtiyacı,belli amacı(ürettim ya da hasıla artışını)gerçekleştirmek için ne kadar
sermayeye gerek olduğunu ifade eder.

12.5.2.Iı.İktisadikalkınma Ve Sermaye İhtiyacı
Kalkınma,ülkenin bu büyümeyi uzun dönemde dengeli ve istikrarlı bir biçimde
sürdürmesi,başka bir deyişle ekonomik ve sosyal yapısının değişmesi demektir.Ekonomide
yapı değişikliğini gerçekleştirecek temel araç ise yatırımlardır.
Yatırım,bir yandan ekonomideki yapısal değişimleri sağlayan,öte yandan da milli hasılayı
arttıran sermaye stokuna yapılan bir ifadedir.
Burada amaç ve bunu gerçekleştirecek araç bilindiğine göre,belli bir amaca(GSMH artışı ve
yapısal değişim)varmak için ne kadar ek sermaye(yatırım)gereklidir sorusu sorulmalıdır.Bu
soru kalkınma hızı ve sermaye-hasıla katsayısı kavramları yardımıyla yanıtlanabilir.

A-KALKINMA HIZI

Kalkınma amacına yönelik bir ekonomik süreç içinde,reel gayrisafi milli hasılanın yıldan yıla
gösterdiği değişme (genellikle artış) hızı,kalkınma hızıdır.
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B-SERMAYE-HASILA KATSAYISI

Her yıl elde edilen gayri safi mili hasıladan ne kadarlık bir payın yatırımlara ayrılacağının,yani
sermaye ihtiyacının bilinmesi gerekir.Ortalama sermaye-hasıla katsayısı(K/Y),belli bir
Dönemde elde edilen hasılanın(üretimin),ne kadar sermaye ile sağlandığını,başka bir
deyişle,hasıla (üretim)birimi başına düşen sermaye miktarını veren expost bir
kavramıdır.Marjinal sermaye hasıla katsayısı(∆K/∆Y=I∆Y),hasılayı(üretimi)bir birim artırmak
için,ne kadar sermaye gerektirdiğini gösteren daha çok ex-ante bir kavramdır.
Özellikle ileriye dönük kalkınma analizlerinde ve ekonominin sermaye birikim ve yapısında
önemli değişmeleri öngören planlama modellerinde kullanılan katsayı,marjinal sermaye hasıla
katsayısıdır.Buna göre,marjinal sermaye hasıla katsayısı(k),ekonominin sermaye stokunda
meydana gelen artışın,ekonominin üretim gücündeki (ya da üretim kapasitesindeki) artışa (∆Y)
oranıdır.
Sermaye-hasıla katsayısının tersi(1/k)aslında sermayenin marjinal verimliliğini(ß)veren
büyüklüktür.Formüllerde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra aşağıdaki denklem elde edilir.
∆Yt=ßl(t-1)
Bu denklem,bir ekonomide t dönemindeki hasıla(üretim)artışının,t-1döneminde yapılan
yatırımın büyüklüğüne ve bu yatırımın verimliliğine bağlı olduğunu ifade eder.
C-SERMAYE İHTİYACININ SAPTANMASI

Kalkınma hızı ve sermaye-hasıla kavramlarından yararlanılarak,belli bir hasıla artışı ya da
kalkınma hızını gerçekleştirmek için ne kadar sermayeye(yatırıma)ihtiyaç duyulduğu yada
birikimi sağlamak için milli gelirin ne kadar dan tasarruf edilmesi gerektiği bulunabilir.
S=I Dolayısıyla,
S(t-1)=I(t-1) dir. Ayrıca tanım gereği tasarruflar gelirin bir fonksiyonudur.

S(t-1)=S.Y(t-1)

12.5.3.Iii.Sermaye-Hasila Katsayisinin Varsayimlari Ve Türleri
Kalkınma hızı,tasarruf oranına ve sermayenin marjinal verimliliğine ya da onun tersi olan
sermaye-hasıla katsayısına bağlıdır.

237

A- SERMAYE-HASILA KATSAYISININ VARSAYIMLARI
1.Katsayının Değişmediği Varsayımı:Sermaye-hasıla katsayısına ilişkin temel varsayımlardan
biri,katsayının uzunca bir dönem değişmeyeceğidir

gelişmiş ülkelerdikkate alinarak, katsayinin değişmeyeceğini ileri süren iktisatçılar
Harrod, Domar, Leontief ve Cassel’dir.
Diğer bir görüş,katsayının zamanla düştüğü,yani sermayenin verimliliğinin yükseldiği
biçimindedir.Örneğin:Golsmith’in Amerikan Ekonomisi için yükseldiği biçimindedir.
LEİBENSTEİN,bu
konudaki
açıklamalarını
iki
noktada
toplanmıştır.
1.Kimi ekonomik kesimlerin sermaye-hasıla katsayılarının zamanla düşmesi
2.Üretim yapısının değişmesi
Özellikle gelişmekte olan ülkeler için ileri sürülen görüş ise KUZNETS, CLARK
SPRENGLER ve BOMBACH tarafından savunulmaktadır. Buna göre katsayı gelişme
sürecinin belli döneminde (gelişme eşiği)yüksek ve daha sonra da düşük düzeydedir.Bu
durumun nedenleri arasında en önemlileri,yatırımların yapısındaki değişme,teknik ve yönetim
bilgisinin gelişmesi,teknolojik değişmeler özellikle yapılan büyük kapasiteli yatırımların ilk
baştaki atıl kapasitelerinin daha sonra kullanılması sayılabilir.
2.Gecikmelerin Olmadığı Varsayımı:Büyüme modellerinde(Harrod ve Domar büyüme
modelleri)kullanılan sermaye-hasıla katsayısında gecikme faktörü dikkate alınmamıştır.Oysa
yatırımlar için hem gelir değişmesi ile tamamlanması arasında olmak üzere iki tür gecikme söz
konusudur.
Birinci tip gelişme:Yatırımı uyaran gelir artışını meydana geldiği dönem ile kararının
uygulamaya (üretime değil)geçtiği dönem arasındaki süre.
İkinci tip gelişme:Yatırımın başlaması,yani yatırım kararının uygulamaya geçmesi ile yatırımın
tamamlanması (kapasite yaratması)arasındaki süreyle ilgili gecikmedir.Bu süreye yatırımın
olgunlaşma süresi ya da olgunlaşma aralığı da denir.
3.Hasıla Artışının Sadece Sermaye ile Açıklanması: Hasıla artışının sadece sermaye ile
açılanıyor olmasının büyük bir sakınca yaratmadığı, hasıla artışını gösterme de emek ya da
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doğal kaynak miktarındaki artış ve bunların verimliliği yerine yatırımlar ve bunun verimliliği
alınarak, öbür faktörlerle ilgili ölçme ve değerlendirme güçlükleri aşılabilmektedir.
Az gelişmiş ekonomilerde en kıt faktör,sermayedir.Öbür üretim faktörleri de kıt olmamakla
birlikte onların üretim sürecine fiilen sokulabilmeleri için mutlaka sermaye birikiminin
artırılması gerekir.Bu nedenle milli hasılanın en önemli açıklayıcı faktörü olarak sermayeyi
esas almak büyük ir sakınca oluşturmayacaktır.

B-SERMAYE –HASILA KATSAYI TÜRLERİ
1.Ortalama Ve Marjinal Sermaye-Hasıla Katsayısı:Katsayının eğişim göstermesi ortalama ve
marjinal değerinin farklı olmasını gerektirir.
2.Net ve Brüt Sermaye-Hasıla Katsayısı:Katsayının elde ettiği kesrin pay ve paydasındaki
büyüklükteki niteliği önem kazanmaktadır.
a)Net sermaye-hasıla katsayısı: Sermaye-Hasıla Katsayısını veren oranının payında yer alan
yatırımlar,eğer öteden beri kullanılan sermaye teçhizatının yerini alacaksa,yani ikame yatırımı
söz konusu ise,ekonomide bir hasıla artışı yaratmayacaktır.Bu nedenle,belli bir dönemde
yapılan toplamında,ikame yatırımları dışında kalan net yatırımlar dikkate alınır.
Paydada yer alan hasıla artışlarında ise,ikame yatırımları için ayrılan payın(eskime-aşınma
payı)toplam hasıladan çıkarılması gerekir.Böylece,net yatırımlar ile net hasılanın
oranlanmasından Net sermaye-hasıla katsayısı elde edilir.
b) Brüt Sermaye-Hasıla Katsayısı: Toplam yatırımları dikkate alan ve hasıla artışlarında eskime
ve aşınma payları toplam hasıladan düşürülmeden hesaplanan sermaye-hasıla katsayısıdır.
3.Cari ve Teknolojik Sermaye-Hasıla Katsayısı: Sermaye-Hasıla Katsayısının ayrımı, yapılan
yatırım üretim kapasitesi ile Bu Kapasiteden yaralanarak gerçekleştirilen üretim temel alınarak
hesaplanan sermaye-hasıla katsayısıdır.
a) Cari Sermaye-Hasıla Katsayısı: Yapılan yatırımın yaratacağı üretim kapasitesi ne olursa
olsun, kapasiteden yararlanarak belirli yılda fiilen gerçekleştirilen üretim temel alınarak
hesaplanan sermaye-hasıla katsayıdır.
b)Teknolojik sermaye-hasıla katsayısı:
kapasitesine göre elde edilen katsayıdır.

Tamamlanmış

yatırımın,

hesaplanan

üretim

4.Toplam, Kesimsel ve Projelere İlişkin Sermaye Hasıla Katsayısı
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a) Toplam Sermaye Hasıla Katsayısı:Ekonominin tümü için hesaplana bir katsayıdır.
b)Kesimsel Sermaye Hasıla Katsayısı:Ekonomiyi anlamlı bir biçimde belirli faaliyet
kesimlerine(en azından tarım,sanayi,hizmetler gibi)ayırıp,bu kesimlerine (en azından
tarım,sanayi,hizmetler gibi)ayırıp,bu kesimlere ilişkin yatırım ve üretim büyüklükleriyle ayrı
ayrı bulunan katsayılardır.
c) Projelere İlişkin Sermaye Hasıla Katsayısı:Her bir yatırım projesi için ayrı ayrı hesaplanan
katsayılardır. Duruma göre sermaye üretim ya da sermaye katma değer cinsinden hesaplanırlar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

242

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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13. AZGELİŞMİŞLİĞİ AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bağımlılık yaklaşımı 3 noktada özetlenebilir: Bağımlılık yaklaşımı kapitalist dünya
ekonomik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım bağımlılık, sömürü(kullanılma)ve bu
bağımlılık sonucunda ortaya çıkan gelişmiş (merkez)ve azgelişmiş( çevre) ayrımı üzerine
odaklanmıştır. Bu ekonomik ilişkiler ağının yarattığı siyasi yozlaşmalar ve elit yapı üzerinde
durulmuş ve dünya çapında oluşan sermaye akımları incelenmiştir. Azgelişmiş ülkelerin
demografik yapıyı sorun olmaktan çıkaran, Ülkeler sanayileştikçe, ilerledikçe, sosyal yapı
dinamikleştikçe, toplumun değer yargıları değiştikçe, doğurganlık oranının da azaldığı ve
dolayısıyla demografik yapının sorun olmaktan çıktığı görülür. Azgelişmiş ülkelerin
demografik özellikleri: Düşük bağımlılık oranı, yetersiz sermaye birikimi, kişi başına düşük
gelir, düşük okuma ve yazma oranı olarak özetlenebilir. Gelişme motive edici belirli unsurların
ve dinamik uyarıcıların ortaya çıkmasını gerektirir. Ekonomik gelişme, kapalılık tutuculuk
yerine yenilikçi olma ve yeni koşullara uyum gösterme becerisiyle olur. Bir toplumdaki
gelişmeye yatkın ve gelişmeyi köstekleyici davranış biçimleri ve koşulları, o toplumun
ideallerine,değer yargılarına, inançlarına, norm ve yerleşik kurumlarına bağlı olarak ortaya
çıkar.
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13.1.Azgelişmişliği Açıklayan Demografik Yaklaşımlar
Azgelişmiş ülkelerin demografik özellikleri
1.Düşük bağımlılık oranı
2.Yetersiz sermaye birikimi
3.Kişi başına düşük gelir
4.Düşük okuma ve yazma oranı
Azgelişmiş ülkelerin demografik yapıyı sorun olmaktan çıkaran, Ülkeler sanayileştikçe,
ilerledikçe,sosyal yapı dinamikleştikçe,toplumun değer yargıları değiştikçe,doğurganlık
oranında azaldığı ve dolayısıyla demografik yapının sorun olmaktan çıktığı görülür.

13.2.Azgelişmişliği Açıklayan Sosyo-Kültürel Yaklaşımlar
Bu yaklaşımda azgelişmişlik olgusu,ikilik kuramı,insanın psikolojik-düşünsel
yapısı,sosyal değer yargıları ve dinsel etkenler başlığı altında incelenmiştir.
İkilik kuramı Az gelişmiş olgusunu açıklayan görüşlerin büyüdükçe bir bölümü ikilik
kuramı içinde yer alır.Azgelişmiş ülkelerdeki ikilik geniş anlamıyla iktisadi ikilik olarak da
kavranılır.
İktisadi ikilik: Bir ekonominin içinde yapısal olarak farklı ekonomik kesimlerin,kimi
zamanda bölgelerin yan yana bulunması.
Sosyal ikilik kuramı
Geliştiren: BOAKE-Endonezya örneğini temel alarak ortaya atmıştır.
Doğulu Toplumsal sistemin Sosyo-Psikolojik Özellikleri
Sınırlı ihtiyaçlar
Fiyat değişmelerine karşı duyarsızlık
Fiyat yükselince arzın artmaması
Ücret yükselince işgücünün daha az çalışmak istemesi
Risklere katılma isteksizliği
Geleneksel değer yargıları
Süreklilik taşımayan spekülatif kar ve gelir anlayışı
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Kadercilik ve boyun eğme
Batılı Toplumsal sistemin Sosyo-Psikolojik Özellikleri
Sınırlı ihitiyaçlar
Fiyat değişmelerine aşırı duyarlılık
Risklere katılma ve yatırım yapma alışkanlığı
Ekonomik teknik değer yargıları
Normal kar ve gelir anlayışı
Sağduyu ve geleceğinin belirleme isteği
Doğulu Toplumsal sistemin Organizasyonla ilgili Özellikleri
Çalışma disiplini ve organizasyon yokluğu
Uzmanlaşma yokluğu
Sınırlı para ekonomisi
Geleneksel ticari yöntemler
Ekonomik kaynakların hareketsizliği
Batılılaşma
Toplumsal sistemin Organizasyonla ilgili Özellikleri
Disiplini ve organize çalışma
Uzmanlaşma
Geniş para ekonomisi
Profesyonel ticaret
Hareketli ekonomik kaynaklar
Doğulu Toplumsal sistemin Teknolojik Özellikleri
Standartlaşma yokluğu
Küçük ölçekli üretim ve esnek olmayan arz
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Değişmeyen teknoloji
Geleneksel mal üretimi
Batılılaşma Toplumsal sistemin Teknolojik Özellikleri
İleri standartlaşma
Büyük ölçekli üretim ve esnek arz
Değişen teknoloji
Yeni mallar üretimi
İkilik Kuramının Eleştirisi
Doğulu toplumsal sistemde Boaken’in ileri sürdüğü gibi ihtiyaçların sınırlı olması,buna
bağlı olarak tüketiminde sınırlı olması demek değildir.

13.3.İnsanın Psikolojik-Düşünsel Yapısı
İnsanın Psikolojik-Düşünsel yapısı göz önünde tutulduğunda az gelişmiş toplumların
özellikleri;
Talep lüks ithal mallarına yönelmiştir.
Üreticilerin geleceği planlama yeteneği gelişmemiştir.
İnsanların çalışma eğilimi düşüktür.
Gıda maddeleri ihtiyacı geleneksel yollarla belirlenir.
Tüketicilerin eldeki kaynakları kullanma becerisi gelişmemiştir.
Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü, Teknik olanaklardan
ekonomik olarak yararlanmayı ilke edinen girişimciler oluşturulmuştur. Azgelişmiş
ülke girişimcilerinde Schumpeter anlamında yeterince gelişmeyen eğilim ÜRÜNÜ VE
ÜRETİM
YÖNTEMLERİNİ İYİLEŞTİRME eğilimidir.
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13.4.Sosyal Değer Yargıları
Gelişme motive edici belirli unsurların ve dinamik uyarıcıların ortaya çıkmasını
gerektirir. Ekonomik gelişme,kapalılık tutuculuk yerine yenilikçi olma ve yeni koşullara uyum
gösterme becerisiyle olur.Bir toplumdaki gelişmeye yatkın ve gelişmeyi köstekleyici davranış
biçimleri ve koşulları,o toplumun ideallerine,değer yargılarına,inançlarına,norm ve yerleşik
kurumlarına bağlı olarak ortaya çıkar.
BESTERS’E göre tolumlar,sınırlı sosyal oluşumları ve doğuştan yada nesilden nesile
geçen stükolarıyla statik bir toplum görünümü verirler.Böyle statik bir toplumda,din ve
geleneklerle belirlenmiş ahlak anlayışı,görenekler ve yaşam biçimi büyük ölçüde pasif davranış
biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olurlar.Ayrıca bu değerler,toplumda kimi zaman görülen
bireysel sayılabilecek her aktif biçimlenme,değişme isteğine yabancı kadercilik anlayışının da
temelini oluşturur.
BEHRENT’E göre Toplumsal Statik Potensiyel ideallerin girişimlerin ve enerjik
çabaların,özelikle yenilikleri harekete geçen ve alt toplum kesimlerinden doğabilen benzeri
atılımların organize edilmiş bir kötürümleşmesi demektir.
HİRSCHMAN,az gelişmiş ülkelerin temel sorununu haklı olarak,bu ülkelerin sahip
oldukları kaynaklarını harekete geçirme ve anlamlı olarak,bu ülkelerin sahip oldukları
potansiyel kaynaklarını harekete geçirme ve anlamlı olarak değerlendirme becerisinde
görmektedir.
DİNSEL ETKENLER
Azgelişmişliğin nedenlerini araştıran kimi düşünürler,dinsel kuralların ya da bu
konudaki değer yargılarının ekonomik gelişmeyi engelleyici bir etken olduğunu ileri
sürmüşlerdir.Bu konuda,Protestanlık ve Yahudiliğinin ekonomik gelişmede biritici güç rolü
oynadığı,buna karşın Katolik inançların ve İslam dininin ekonomik gelişmeyi engellediği
görüşünü ortaya atmıştır.
M.WEBER:16.ve 17.yylarda kapitalizimin gelişmesini incelerken,dinsel reformların bu
konuda önemli bir rol oynadığını ve Protestan toplulukların öncülük yaptığını ileri
sürmüştür.Weber,Katolik
inaçlarla
ekonomik
gelişmenin
sağlanamayacağını
savunmuştur.Weber’e göre,dinsel reform kilisenin egemenliğini kırmış ekonomik faaliyetlerini
kilisenin yönetiminden kurtarmıştır.
BEHRENDT: Azgelişmiş ülkelerde ileri sanayi Ülkelerinden çok farklı bir değer
sisteminin bulunduğu ileri sürmektedir.

13.4.Azgelişmişliği Açıklayan Coğrafi-İklimsel Yaklaşımlar
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Ilıman iklim bölgelerinde bulunmayan toplumların gelişmeye yatkın olmadığını ileri
süren görüşlerin gerekçeleri;
Tropikal bölgelerin toprak üst verimliliği çok düşüktür
Toprak çok verimsiz olduğu gibi yer yer çöllerle kaplıdır.
Tarımsal üretim tek bir ürüne bağlıdır.
Gübre kullanımı yaygın değildir.
Tropikal bölgelerdeki bitki örtüsünün ve hayvan türlerinin farklı olması, ılıman
bölgelerde sağlanan ilerleme ve buluşların bu bölgelere uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
Tropikal iklim insan davranışları üzerinde olumsuz etkiler yapar. Ilıman ve dört
mevsimi yaşayan insanlar daha enerjik ve başarılı olurken,çok sıcak yada rutubetli iklim
koşullarında yaşayanlar daha az enerjik olmaktadırlar.Aşırı sıcaklıklar ve uzun süren yağmurlar
çalışma koşullarını kötüleştirmekte ve verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir.
Sermaye Birikimi Ve Teknoloji

13.4.1.I.İktisadi Kalkınma Ve Sermaye Birikimi
İktisadi kalkınma kuramında sermaye birikimi çoğu iktisatçılar tarafından kalkınmanın
temel koşulu olarak kabul edilir
Sermaye Birikimi: Toplumun üretmiş olduğu değerlerin tümünü tüketmeyip bir kısmını
sermaye mallarına ayırmasıdır.Örneğin;aletler,makineler,ulaşım sistem ve araçları, sanayi
gereçleri,fabrika ve donanım vb. Bütün bunlar,üretimin artırılmasında büyük rolü olan nesnel
sermayenin değişik biçimleridir.Bu anlamda kullanılan sermaye kavramı,sadece nesnel
sermayeyi değil,eğitim,sağlık,konut,gençlik ve spor alanlarında yapılan yatırımları(beşeri
sermaye birikimini)de ifade eder.
Sermaye ihtiyacı,belli amacı(ürettim ya da hasıla artışını)gerçekleştirmek için ne kadar
sermayeye gerek olduğunu ifade eder.

13.4.2.Iı.İktisadikalkınma Ve Sermaye İhtiyacı
Kalkınma,ülkenin bu büyümeyi uzun dönemde dengeli ve istikrarlı bir biçimde
sürdürmesi,başka bir deyişle ekonomik ve sosyal yapısının değişmesi demektir.Ekonomide
yapı değişikliğini gerçekleştirecek temel araç ise yatırımlardır.
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Yatırım,bir yandan ekonomideki yapısal değişimleri sağlayan,öte yandan da milli
hasılayı arttıran sermaye stokuna yapılan bir ifadedir.
Burada amaç ve bunu gerçekleştirecek araç bilindiğine göre,belli bir amaca(GSMH
artışı ve yapısal değişim)varmak için ne kadar ek sermaye(yatırım)gereklidir sorusu
sorulmalıdır.Bu soru kalkınma hızı ve sermaye-hasıla katsayısı kavramları yardımıyla
yanıtlanabilir.
A-KALKINMA HIZI
Kalkınma amacına yönelik bir ekonomik süreç içinde,reel gayrisafi milli hasılanın
yıldan yıla gösterdiği değişme (genellikle artış) hızı,kalkınma hızıdır.
B-SERMAYE-HASILA KATSAYISI
Her yıl elde edilen gayri safi mili hasıladan ne kadarlık bir payın yatırımlara
ayrılacağının,yani sermaye ihtiyacının bilinmesi gerekir.Ortalama sermaye-hasıla
katsayısı(K/Y),belli bir Dönemde elde edilen hasılanın(üretimin),ne kadar sermaye ile
sağlandığını,başka bir deyişle,hasıla (üretim)birimi başına düşen sermaye miktarını veren
expost bir kavramıdır.Marjinal sermaye hasıla katsayısı(∆K/∆Y=I∆Y),hasılayı(üretimi)bir
birim artırmak için,ne kadar sermaye gerektirdiğini gösteren daha çok ex-ante bir kavramdır.
Özellikle ileriye dönük kalkınma analizlerinde ve ekonominin sermaye birikim ve
yapısında önemli değişmeleri öngören planlama modellerinde kullanılan katsayı,marjinal
sermaye hasıla katsayısıdır.Buna göre,marjinal sermaye hasıla katsayısı(k),ekonominin
sermaye stokunda meydana gelen artışın,ekonominin üretim gücündeki (ya da üretim
kapasitesindeki) artışa (∆Y) oranıdır.
Sermaye-hasıla katsayısının tersi(1/k)aslında sermayenin marjinal verimliliğini(ß)veren
büyüklüktür.Formüllerde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra aşağıdaki denklem elde edilir.
∆Yt=ßl(t-1)
Bu denklem,bir ekonomide t dönemindeki hasıla(üretim)artışının,t-1döneminde yapılan
yatırımın büyüklüğüne ve bu yatırımın verimliliğine bağlı olduğunu ifade eder.
C-SERMAYE İHTİYACININ SAPTANMASI
Kalkınma hızı ve sermaye-hasıla kavramlarından yararlanılarak,belli bir hasıla artışı ya
da kalkınma hızını gerçekleştirmek için ne kadar sermayeye(yatırıma)ihtiyaç duyulduğu yada
birikimi sağlamak için milli gelirin ne kadar dan tasarruf edilmesi gerektiği bulunabilir.
S=I Dolayısıyla,
S(t-1)=I(t-1) dir. Ayrıca tanım gereği tasarruflar gelirin bir fonksiyonudur.
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S(t-1)=S.Y(t-1)

13.4.3.Iıı.Sermaye-Hasıla Katsayısının Varsayımları Ve Türleri
Kalkınma hızı,tasarruf oranına ve sermayenin marjinal verimliliğine ya da onun tersi
olan sermaye-hasıla katsayısına bağlıdır.
A- Sermaye-Hasıla Katsayısının Varsayımları
1.Katsayının Değişmediği Varsayımı:Sermaye-hasıla katsayısına ilişkin temel
varsayımlardan biri,katsayının uzunca bir dönem değişmeyeceğidir gelişmiş ülkeler dikkate
alinarak, katsayinin değişmeyeceğini ileri süren iktisatçılar Harrod, Domar, Leontief ve
Cassel’dir.
Diğer bir görüş,katsayının zamanla düştüğü,yani sermayenin verimliliğinin yükseldiği
biçimindedir.Örneğin:Golsmith’in Amerikan Ekonomisi için yükseldiği biçimindedir.
LEİBENSTEİN,bu konudaki açıklamalarını iki noktada toplanmıştır.
1.Kimi ekonomik kesimlerin sermaye-hasıla katsayılarının zamanla düşmesi
2.Üretim yapısının değişmesi
Özellikle gelişmekte olan ülkeler için ileri sürülen görüş ise KUZNETS, CLARK
SPRENGLER ve BOMBACH tarafından savunulmaktadır. Buna göre katsayı gelişme
sürecinin belli döneminde (gelişme eşiği)yüksek ve daha sonra da düşük düzeydedir.Bu
durumun nedenleri arasında en önemlileri,yatırımların yapısındaki değişme,teknik ve yönetim
bilgisinin gelişmesi,teknolojik değişmeler özellikle yapılan büyük kapasiteli yatırımların ilk
baştaki atıl kapasitelerinin daha sonra kullanılması sayılabilir.
2.Gecikmelerin Olmadığı Varsayımı:Büyüme modellerinde(Harrod ve Domar büyüme
modelleri)kullanılan sermaye-hasıla katsayısında gecikme faktörü dikkate alınmamıştır.Oysa
yatırımlar için hem gelir değişmesi ile tamamlanması arasında olmak üzere iki tür gecikme söz
konusudur.
Birinci tip gelişme:Yatırımı uyaran gelir artışını meydana geldiği dönem ile kararının
uygulamaya (üretime değil)geçtiği dönem arasındaki süre.
İkinci tip gelişme:Yatırımın başlaması,yani yatırım kararının uygulamaya geçmesi ile
yatırımın tamamlanması (kapasite yaratması)arasındaki süreyle ilgili gecikmedir.Bu süreye
yatırımın olgunlaşma süresi ya da olgunlaşma aralığı da denir.
3.Hasıla Artışının Sadece Sermaye ile Açıklanması: Hasıla artışının sadece sermaye ile
açılanıyor olmasının büyük bir sakınca yaratmadığı, hasıla artışını gösterme de emek ya da
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doğal kaynak miktarındaki artış ve bunların verimliliği yerine yatırımlar ve bunun verimliliği
alınarak, öbür faktörlerle ilgili ölçme ve değerlendirme güçlükleri aşılabilmektedir.
Az gelişmiş ekonomilerde en kıt faktör,sermayedir.Öbür üretim faktörleri de kıt
olmamakla birlikte onların üretim sürecine fiilen sokulabilmeleri için mutlaka sermaye
birikiminin artırılması gerekir.Bu nedenle milli hasılanın en önemli açıklayıcı faktörü olarak
sermayeyi esas almak büyük ir sakınca oluşturmayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

261

Bölüm Soruları
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14. AZGELİŞMİŞLİK-SERMAYE BİRİKİMİ-TEKNOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Sermaye-Hasıla Katsayısının Toplam, Kesimsel ve Projelere İlişkin Sermaye Hasıla
Katsayısı, Cari ve Teknolojik Sermaye-Hasıla Katsayısı, Net ve Brüt Sermaye-Hasıla Katsayısı,
Ortalama ve Marjinal Sermaye-Hasıla Katsayısı gibi türleri vardır.
Azgelişmiş ülkelerde sermaye bikrimi sorununun sermaye talebi yönünden kısır
döngüsü halkın reel gelirinin düşük olması(halkın yoksul olması),taleplerinin de düşük düzeyde
kalmasına yol açar. Düşük talep, pazarın küçük ya da sınırlı olması sonucunu doğurur. Sermaye
talebi; yani yatırım yapma istek ve eğilimi yönünden en büyük engel, pazarın küçüklüğüdür.
Pazarın dar olması, doğal olarak; girişimcilerin yatırım yapma isteğini düşürerek onların
sermaye taleplerinin düşük düzeyde kalmasına neden olur. Üretim sürecinde bol miktarda
sermaye kullanılmaması ise, üretimde verimliliğin düşük olmamasına yol açar. Böylece döngü
başladığı noktaya gelip kapanır.
Üretimde kullanılacak teknolojinin seçimi, sermaye-yoğun ya da emek-yoğun üretim
yöntemlerinin dikkate alınmasını gerektirir. Teknik ilerlemeyi emekten tasarruf sağlayan,
sermayeden tasarruf sağlayan ve yansız olarak ilk sınıflayan R.Harrod ve J.Hicks olmuştur.
Hicks, teknik ilerlemeyi tanımlarken üretim faktörleri arasında marjinal ikame oranından
yaralanır. Faktörler arasındaki ikame oranını faktörlerin marjinal ürünleri belirler. Buna göre
emekten tasarruf sağlayan teknik ilerleme emeğin marjinal ürününe kıyasla daha fazla artıyorsa,
emekten tasarruf sağlıyor demektir.Emeğin sermaye oranı sabitken,emeğin marjinal ürününü
sermayenin marjinal ürününden daha hızlı artıran teknik ilerleme sermayeden tasarruf sağlayan
teknik ilerlemedir.
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14.1.Sermaye –Hasıla Katsayı Türleri

1.Ortalama ve Marjinal Sermaye-Hasıla Katsayısı: Katsayının değişim göstermesi
ortalama ve marjinal değerinin farklı olmasını gerektirir.
2.Net ve Brüt Sermaye-Hasıla Katsayısı: Katsayının elde ettiği kesrin pay ve
paydasındaki büyüklüklerin niteliği önem kazanmaktadır. Buna gore:
a)Net sermaye-hasıla katsayısı: Sermaye-Hasıla Katsayısını veren oranının payında yer
alan yatırımlar, eğer öteden beri kullanılan sermaye teçhizatının yerini alacaksa,yani ikame
yatırımı söz konusu ise,ekonomide bir hasıla artışı yaratmayacaktır.Bu nedenle,belli bir
dönemde yapılan toplamdan, ikame yatırımları dışında kalan net yatırımlar dikkate alınır.
Paydada yer alan hasıla artışlarında ise,ikame yatırımları için ayrılan payın(eskimeaşınma payı)toplam hasıladan çıkarılması gerekir.Böylece,net yatırımlar ile net hasılanın
oranlanmasından Net sermaye-hasıla katsayısı elde edilir.
b) Brüt Sermaye-Hasıla Katsayısı: Toplam yatırımları dikkate alan ve hasıla artışlarında
eskime ve aşınma payları toplam hasıladan düşürülmeden hesaplanan sermaye-hasıla
katsayısıdır.
3.Cari ve Teknolojik Sermaye-Hasıla Katsayısı: Sermaye-Hasıla Katsayısının ayrımı,
yapılan yatırım üretim kapasitesi ile bu kapasiteden yararlanılarak gerçekleştirilen üretim temel
alınarak hesaplanan sermaye-hasıla katsayısıdır.
a) Cari Sermaye-Hasıla Katsayısı: Yapılan yatırımın yaratacağı üretim kapasitesi ne
olursa olsun, kapasiteden yararlanarak belirli yılda fiilen gerçekleştirilen üretim temel alınarak
hesaplanan sermaye-hasıla katsayıdır.
b)Teknolojik sermaye-hasıla katsayısı: Tamamlanmış yatırımın, hesaplanan üretim
kapasitesine göre elde edilen katsayıdır.
4.Toplam, Kesimsel ve Projelere İlişkin Sermaye Hasıla Katsayısı
a) Toplam Sermaye Hasıla Katsayısı:Ekonominin tümü için hesaplana katsayıdır.
b)Kesimsel Sermaye Hasıla Katsayısı:Ekonomiyi anlamlı bir biçimde belirli faaliyet
kesimlerine(en azından tarım,sanayi,hizmetler gibi)ayırıp, bu kesimlere ilişkin yatırım ve
üretim büyüklükleriyle ayrı ayrı bulunan katsayılardır.
c) Projelere İlişkin Sermaye Hasıla Katsayısı:Her bir yatırım projesi için ayrı ayrı
hesaplanan katsayılardır. Duruma göre sermaye, üretim ya da sermaye katma değer cinsinden
hesaplanırlar.
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Diğer bir görüş, katsayının zamanla düştüğü, yani sermayenin verimliliğinin yükseldiği
biçimindedir. Leibenstein, bu konudaki açıklamalarını iki noktada toplanmıştır.
1.Kimi ekonomik kesimlerin sermaye-hasıla katsayılarının zamanla düşmesi
2.Üretim yapısının değişmesi
Özellikle gelişmekte olan ülkeler için ileri sürülen görüş ise KUZNETS, CLARK
SPRENGLER ve BOMBACH tarafından savunulmaktadır. Buna göre katsayı gelişme
sürecinin belli döneminde (gelişme eşiği) yüksek ve daha sonra da düşük düzeydedir.
Bu durumun nedenleri arasında, yatırımların yapısındaki değişme, teknik ve yönetim
bilgisinin gelişmesi, teknolojik değişmeler özellikle yapılan büyük kapasiteli yatırımların ilk
baştaki atıl kapasitelerinin daha sonra kullanılması sayılabilir.
Gecikmelerin Olmadığı Varsayımı: Harrod ve Domar büyüme modellerinde kullanılan
sermaye-hasıla katsayısında gecikme faktörü dikkate alınmamıştır. Oysa yatırımlar için iki tür
gecikme söz konusudur:
Birinci tip gelişme: Yatırımı uyaran gelir artışının meydana geldiği dönem ile
kararının uygulamaya (üretime değil) geçtiği dönem arasındaki süre
İkinci tip gelişme: Yatırımın başlaması, yani yatırım kararının uygulamaya geçmesi ile
yatırımın tamamlanması (kapasite yaratması) arasındaki süreyle ilgili gecikmedir. Bu süreye
yatırımın olgunlaşma süresi ya da olgunlaşma aralığı da denir.
Hasıla Artışının Sadece Sermaye ile Açıklanması: Hasıla artışının sadece sermaye ile
açılanıyor olmasının büyük bir sakınca yaratmadığı, hasıla artışını göstermede emek ya da
doğal kaynak miktarındaki artış ve bunların verimliliği yerine yatırımlar ve bunun verimliliği
alınarak, öbür faktörlerle ilgili ölçme ve değerlendirme güçlükleri aşılabilmektedir.
Az gelişmiş ekonomilerde en kıt faktör, sermayedir. Öbür üretim faktörleri de kıt
olmamakla birlikte onların üretim sürecine fiilen sokulabilmeleri için mutlaka sermaye
birikiminin artırılması gerekir. Bu nedenle milli hasılanın en önemli açıklayıcı faktörü olarak
sermayeyi esas almak büyük bir sakınca oluşturmayacaktır.

14.2.Sermaye Talebi Kısır Döngüsü
Azgelişmiş ülkelerde sermaye bikrimi sorununun sermaye talebi yönünden kısır
döngüsü halkın reel gelirinin düşük olması(halkın yoksul olması),taleplerinin de düşük düzeyde
kalmasına yol açar.
Düşük talep, pazarın küçük ya da sınırlı olması sonucunu doğurur. Sermaye talebi; yani
yatırım yapma istek ve eğilimi yönünden en büyük engel, pazarın küçüklüğüdür.
Pazarın dar olması, doğal olarak; girişimcilerin yatırım yapma isteğini düşürerek onların
sermaye taleplerinin düşük düzeyde kalmasına neden olur.
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Üretim sürecinde bol miktarda sermaye kullanılmaması ise, üretimde verimliliğin düşük
olmamasına yol açar. Böylece döngü başladığı noktaya gelip kapanır.

14.3.Sermaye Talebini Etkileyen Unsurlar
Azgelişmiş ekonomilerde sermaye talebinin yetersiz kalmasına neden olan başlıca
faktör pazarın küçüklüğüdür.
Pazar Darlığının sonuçları olarak görünen bu unsurlar
*Yönetici elemanların kıtlığı
*Kamu yönetimindeki kıtlıklar
*Sosyal psikolojik yapı
* Pazarın Genişliğini Belirleyen Unsurlar
Pazar darlığımın arkasında talep düşüklüğünün, onunda temelinde,öbür faktörler
yanında en önemli faktör olarak reel gelirin, yani satın alma yetersizliği vardır.
Keynesgil iktisatçılara göre bu, efektif talep yetersizliği değildir.Kural olarak ortada
parasal bir talep yetersizliği ve deflasyonist bir açık yoktur.Tam tersine bu ülkelerin çoğu sinsi
bir enflasyonun baskısı altındadırlar.Say yasasına göre talebin arzın yarattığı doğru olmakla
birlikte,arzın kendisi esasen çok düşük düzeydedir.Pazarın arz yönündeki bu darlığının nedeni
verimliliğin düşük olmasıdır.
Par politikası, önemli bazı etkilere sahip olmamakla birlikte, pazar genişliğini, özellikle
azgelişmiş ülkelerde belirleyen tek ve en önemli araç değildir.
Nurkse’ göre, nüfus büyüklüğü de pazarın genişliğini belirleyen önemli bir unsur
değildir. Nüfusu fazla olan bir ülke, nispeten daha fazla üretimde bulunsa bile bu durum ülkenin
uygun Pazar yapısına sahip olduğunu göstermek için yeterli değildir.
İleri sürülen başka bir görüş ise, coğrafi olarak küçük ülkelerin aralarında koymuş
oldukları
Gümrüklerin pazarı daralttığı yolundadır. Gümrüklerin kaldırılması,yarlı sonuçlar
verebilirse de asıl sorun,bu ülkelerin yoksul olmalarıdır.
Tüm bu unsurlar olsa olsa ikinci derecede önem taşıyabilirler. Nurkse’ye göre
yatırımların uyarılması pazarın genişliğiyle sınırlıdır. Pazarın genişliğini belirleyen asıl unsur
verimliliktir.
Satın alma kapasitesi aynı zamanda üretim kapasitesi demektir.
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Verimlilik artışlarını en önemli unsuru ise üretimde giderek daha yoğun sermaye
kullanımıdır. Girişimcilerin daha yoğun sermaye kullanımındaki çekimserliği ise bu kısır
döngünün dışarıdan bir müdahale ile kırılmasıyla mümkündür.
İktisadi kalkınma ve teknoloji
Teknoloji, üretimde bulunmak için kullanılması gerekli üretim faktörlerini ve bunlar
arasındaki bileşim oranını gösteren bir üretim fonksiyonudur. Teknolojik ilerleme, bir bakıma
yeni malların üretilmesidir:
Üretim Foksiyonu Ve Teknoloji
Üretimde kullanılacak teknolojinin seçimi, sermaye-yoğun ya da emek-yoğun üretim
yöntemlerinin dikkate alınmasını gerektirir. Buna göre,
Y=f(K,L)
biçiminde yazılan basit bir üretim fonksiyonu, aynı zamanda bir teknolojiyi de gösterir.
Burada Y, herhangi bir malın üretim düzeyi: K ve L Bu üretim düzeyi için gerekli sermaye ve
emek miktarıdır.
Sermaye-Yoğun Emek Yoğun Teknoloji Tercihi
Teknik ilerlemeyi emekten tasarruf sağlayan, sermayeden tasarruf sağlayan ve yansız
olarak ilk sınıflayan R.Harrod ve J.Hicks olmuştur. Hicks, teknik ilerlemeyi tanımlarken üretim
faktörleri arasında marjinal ikame oranından yaralanır. Faktörler arasındaki ikame oranını
faktörlerin marjinal ürünleri belirler. Buna göre emekten tasarruf sağlayan teknik ilerleme
emeğin marjinal ürününe kıyasla daha fazla artıyorsa,emekten tasarruf sağlıyor
demektir.Emeğin sermaye oranı sabitken,emeğin marjinal ürününü sermayenin marjinal
ürününden daha hızlı artıran teknik ilerleme sermayeden tasarruf sağlayan teknik ilerlemedir.
Az gelişmiş ülkelere emek-yoğun tekniklerin seçilmesinin kısa dönemde yarattığı
olumlu etkiler şunlardır:
1.Daha fazla işgücü istihdam olanağı
2.Daha az yatırım malı ihtiyacı ve dolayısıyla daha az döviz giderleri. Birinci nokta,
uzun dönemde geçerli değildir. Çünkü uzun dönemde sermaye yoğun tekniklerin yaratacağı
dolaylı genişletici etkiler uzun dönemde istihdam olanaklarının daha da büyümesine yol açar.

Sermaye-yoğun teknikerlinin seçilmesinin yarattığı olumlu etkiler şunlardır;
1.Daha yüksek katma değer(ya da iş gücü verimliliğinin artması)
2.Ekonomide teknolojik düzeyin yükselmesi
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Ekonomide daha yüksek katma değer yaratılması, bilindiği gibi makineleşmiş üretimin
sonucu olarak ortaya çıkar. Üretimin yoğun sermaye (makine) kullanılarak yapılmasıyla işgücü
verimliliğinde sağlanan artışlar, gelir yönünden ücret düzeyinden yükselmesine;talep yönünden
de iç piyasanın genişlemesine yol açar.

Teknoloji Ve Ölçek Sorunu
Bir işletmenin ölçeği,belli sabit üretim faktörleriyle Elde edilebilecek maksimum üretim
miktarıyla belirlenir.Ölçek sorununun analizinde optimum ölçek kavramı önemlidir.
Optimum ölçek,firmaların birim başına üretim maliyetlerini değiştirerek toplam karı
maksimum yapacak üretim faktörlerini bir araya getirdikleri ölçektir.
Piyasa büyüklüğü ile firma ölçeği arsındaki ilişkiler şunlardır:
1. Piyasanın büyük olması, sermaye-yoğun üretim tekniklerinin kullanılmasına olanak
verir.
2. Büyük piyasalardaki rekabet koşulları, firmaların daha büyük ölçekli üretim
tekniklerine geçmelerini gerektirir.
3. Piyasanın büyük olması, firmaların daha kolaylıkla uzun dönemli yatırım
planlaması yapmalarına olanak verir.
İçsel Ekonomiler
Piyasanın büyümesi ile dolayısıyla üretimin artması, firmalar için içsel ekonomiler
yaratır. Bir firma üretim artışı nedeniyle, maliyetinde bir düşme yaratıyorsa, içsel ekonomiler
sağlıyor demektir. Buna kütlesel üretimin iktisadiliği denir.
Buna göre içsel ekonomiler, esas olarak işletmenin normal kapasitesinin tümüyle
kullanma sınırına gelinceye kadar ortaya çıkabilir. Bu sınıra henüz gelinmediği sürece işletme
içinde tasarrufta bulunma olanağı var demektir.
Buna karşı işletmenin üretim düzeyinin normal kapasite sınırına gelince içsel
kayıpların ortaya çıktığı ve verimin gerilediği görülür. Buna göre her bir firmada, önce artan
verimler ve normal kapasite sınırının aşılmasından sonrada azalan verimler yasasının geçerli
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Uygulanacak kalkınma ve teknoloji politikası çerçevesinde bu amaçla büyük
firmaların kurulması desteklenmelidir.
Ölçekler büyüdükçe teknoloji açısından sağlanacak yararlar;
1. Büyük ölçekli firmalar ekonomideki genel teknolojik düzeyin yükselmesini sağlar
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2. Araştırma ve geliştirme fonları kurulur, bu alanda somut çalışmalara olanak
sağlanır.
3. Teknolojide dışa bağımlılık azalır; yerli yapım oranı yükselir,teknoloji ülke
koşullarına uygundur.
Teknolojik Açık Kavramı
Schumpeter’den beri kullanılan, geleneksel buluş ve yenilik kavramlarına değinmekte
yarar vardır.
Teknolojik buluş: O güne kadar bilinmeyen bir tekniğin bulunması
Teknolojik yenilik: Faktör donanımı, faktör fiyatları ve talep yapısı gibi ekonomik
unsurlara göre hesaplandığında, iktisadi bulunan buluşların uygulama alanına sokulmasına
denir.
Teknolojik açık: İki ülkenin teknoloji düzeyleri arasındaki fark olarak tanımlanır.
Teknolojik açığın bilimsel olarak ölçülebildiği şekiller şunlardır;
1.Yatırıma dönüştürülmeyen Teknolojik Açık: Çeşitli ülkelerin üretim fonksiyonları
kıyaslanır. Bu amaçla ele alınan üretim fonksiyonu bir sektöre ilişkin olabileceği gibi, tüm
ekonomiye de ilişkin olabilir.
2. Yatırıma Dönüştürülmüş Teknolojik Açık: İki ülke arasındaki teknolojik açık, her
ülkenin sahip olduğu makine ve benzeri donanımın, eski modellere göre daha üstün olduğu
varsayımına dayanır.
Matematiksel olarak ise teknolojik açık, ileri ülkenin bugünkü teknoloji düzeyi ile geri
kalmış ülkenin bugünkü teknoloji düzeyi arasındaki fark olarak ölçülür.
* Teknolojik Açığı Yaratan Faktörler
1.İki ülke arasında teknolojik açık yaratan unsurların başlında bilgilerin ve teknolojik
yeniliklerin ülkeden ülkeye geçişini zorlaştıran nedenler gelir. Bu nedenlerin bir kısmı
Patent hakları gibi bilgi ve teknoloji aktarımını sınırlayan hukuksal kurumlardır
2.Kimi bilgi ve teknolojinin, yapılan makine ile bir aynı şey halini alması ya da bir.
makineyi kullanma bilgisine dönüşmüş olmasıdır.
3.Teknolojiyi kendine aktarmak istenen ülkenin eğitim düzeyidir.
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4.Teknolojik açığın büyüklüğünü belirleyen bir diğer önemli unsur da gelir düzeyidir.
Gelir düzeyi bir taraftan yüksek talep potansiyeline sürekli araştırma ihtiyacı yaratması
Yönünden teknolojik ilerlemeyi destekler.
5.Teknolojik açığı yaratan faktörler arasında belirtilmesi gereken bir diğer faktör de
Zamandır.

karşı

6. Teknolojik açığı yaratan faktörlerin bir kısmı da ekonomi dışı unsurlardır. Yeniliğe
koyan geleneksel davranışlar, sosyal kurumlar, bireylerin iktisadi davranış güdüsünden
yoksun olmaları ve siyasal istikrarsızlık gibi nedenler, bu tür ekonomi dışı davranışlara
örnek olarak gösterilebilir.

Teknolojik Açık Ve Sermaye Birikimi
Teknolojik yenilikler yatırımla ortaya çıkar. Her yatırım yani makine ve benzeri
donanım yaratılması demek olduğuna göre, sorun bu yönden ele alındığında iki ülke arasındaki
teknolojik açık iki ülkenin yatırım miktarı arasındaki farkın bir fonksiyonu olacaktır.teknolojik
yönden üstünlük ortalama üretim yatırım miktarı arasındaki farkın bir fonksiyonu
olacaktır.Teknolojik yönden üstünlük ortalama üretim maliyetlerin azalmasıyla kendini belli
eder.Ortalama üretim maliyetlerinin azalması belli üretim faktörleriyle daha çok üretimde
bulunmak anlamına gelir.
Ekonomide eski makine ve benzeri donanımının yenilenmesi, böyle bir yenileme karlı
ise yapılır.
Bir ülkenin modern makineleri benimseme hızının bağlı olduğu ekonomik faktörler
şunlardır;

1.Yeni makinenin eskisine göre üstünlük derecesi
2.Eski makinelerin amortisman süresi
3.Yeni makine fiyatının yüksekliği
4.Makinenin yenileceği ülkedeki faiz oranının yüksekliği
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5. Makinenin yenileceği ülkedeki ücret düzeyinin yüksekliği
6.Değiştirilecek makinenin hurda değeri
7.Makinenin yenileceği sektörde rekabetin yoğunluğu
Teknolojik Açık Ve Yaparak Öğrenme
Arrow’un geliştirdiği yaparak öğrenme modeli yatırıma dönüştürülemeyen teknolojik
değişme ve ilerlemelere güzel bir örnek oluşturur.
Yaparak Öğrenme Modeli’ne göre öğrenmeline öğrenme, deneyimin ürünüdür.
Öğrenme tekrarlamalara sıkı sıkı bağlıdır.
Kalkınma literatürüne Hordnal Etkisi diye geçen bir olay bu görüşleri doğrulamaktadır.
Bu ana göre İsveç’te Hordnal Demir İşletmelerinde 15 yıllık bir süre içinde hiç yatırım
yapılmadığı ve üretim yöntemlerinde hiçbir önemli değişiklik meydana gelmediği halde
üretimin %30 oranında arttığı görülmüştür.Köklü sanayi kuruluşlarının hepsinde
gözlenebilecek olan bu durum,deneyimin,dolayısıyla öğrenmenin teknolojik ilerlemeyi nasıl
gerçekleştirdiğini göstermektedir.
TEKNOLOJİK AÇIK VE GEÇ GELENLERİN AVANTAJI
Geç gelenlerin Avantajları;
• Hazır teknolojiler bulmak
• Fosilleşmiş teknolojilerden kurtulmak
• Orta düzeyli teknolojileri kullanmamak
• Yüksek kalkınma hızını yakalamak
Az gelişmiş ekonomilerde sermaye yoğun teknolojilerin ithali için gerekli sermaye ve
kullanımı için gerekli nitelikli eleman yetersizdir.Bu nedenle azgelişmiş ülkelerin
dezavantajıdır.
TEKNOLOJİ AKTARIMI
Yeni Teknoloji daha çok makineye dayalı verileri ileri derecede uzmanlaşmayı temel
almaktadır. İşletmekler ilk defa belli ölçeklerde kurulurken ya da ölçeklerinin büyütmek
istediklerinde modern teknoloji nedeniyle,yapılarındaki sermaye-emek oranı büyümektedir.
Bu üretimde genel olarak daha sermaye-yoğun tekniklerin giderek yaygınlaşması
demektir.
Doğal olarak bu durum, sanayileşme çabasındaki azgelişmiş ülkeler için ihtiyaç
duydukları teknolojiyi bu alanda gelişmiş olan ülkelerden aktarmak zorundadırlar.
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Azgelişmiş ülkeler genel olarak, teknolojiyi yaratamadıkları için ihtiyaç duydukları
teknolojiyi bu alanda gelişmiş olan ülkelerden aktarmak zorundadırlar.
Azgelişmiş ülkelerin teknolojik aktarmada kullandıkları araçların başlıcaları,
• Yatırım malı ithalatı ile Aktarılan teknoloji
• Yabancı Özel Sermaye Girişi ile Aktarılan teknoloji
• Patent Anlaşması ile Aktarılan teknoloji
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