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ÖNSÖZ

v

Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin ekonomik büyümesinden farklıdır. Bu çalışma, 
halkların refahı için ülke kalkınmasında etkili olan unsurları kapsamaya çalışan 
bir çalışmadır. Kimi zaman derslerimde kimi zaman sohbetlerimde, simgesel an-
lamda örnek verdiğim sökülüp-takılan kaldırımlar, maaş alabilmek için oluşan 
uzun kuyruklar, sabahın çok erken saatlerinde sıra numarası almak için gidilen 
hastahaneler, 40-60 kişilik olabilen ilköğretim okulları, kalkınmış bir ülkeyi an-
latmıyor. Çoğalttığımız bu tür örnekler azalttıklarımızdan fazla. Bu çalışma, bu 
örnekleri gördükçe ve yaşadıkça, kişinin kendini kalkınmış bir ülkede hissetme-
yeceğini/ düşünemeyeceğini sorgulatmak amacında.

Ekonomi bölümlerinde okutulan Kalkınma Ekonomisi derslerinin nihai amacı, 
sadece içinde yaşanılan ülkenin sorunlarının tanıtılıp, çözüm önerilerinin tartı-
şılması değil, hem sorunların teşhisinin hem de çözüm yollarının sorgulanması-
dır. Daha da önemlisi alternatiflerin de olabileceğini düşündürtmektir. Kalkınma 
Ekonomisi, bir sosyal bilim disiplini olduğunu unutmaması gereken ekonominin, 
diğer disiplinlerle içiçeliğinin kolaylıkla ortaya çıktığı bir alan. Ancak, egemen 
neoklasik anlayış çerçevesinde, sınırları dar bir kapsam içerisinde çizilmiştir; 
diğer disiplinlerle olan ilişkileri ders kitaplarına taşınmaz. Kaldı ki, kapitalist sis-
tem içindeki ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri arasındaki farkın incelenmesine 
dayandırılan Kalkınma Ekonomisi dersinin, tümüyle kendi mevcudiyetini yıkan 
bir söyleme sahip çıkması da beklenmez, ama sorgulaması her zaman yapılabilir, 
yapılmalıdır da... Üstelik ekonomi bilimi, bir yandan ’evrensel doğruların’ mut-
lak hakimiyetini vurgularken, uygulamada ve hükümetlerin ekonomi politikası 
araçlarını kullanırken alabildiğine bu evrensel kuralları nasıl yıktıklarını ve yine 
de ayakta kaldıklarını açıklamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla, çalışma yazılırken, 
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bir yandan bir ’ders kitabı’ disiplini içinde olması gerektiği düşünülmüş, bir yan-
dan da sorgulatabilmenin özgürlüğü zorlanmaya çalışılmıştır. Ne kadar becere-
bildiğimi bilmiyorum. Konuşurken ve sözleri beden dilinizle desteklerken daha 
kolay olan bu işin, düşüncelerinizi yazıya döküp elinizde sadece kelimeler kaldı-
ğında zor olduğunu bir kez daha gördüm ve anladım. Sosyal bilimlerde kendine 
has bir yeri olan ekonominin içerisinde daha da farklı bir yere oturan kalkınma 
ekonomisi alanında, bir şeyler yazmak ve toparlamak çok da kolay değil. He-
men hemen tüm ders kitaplarının hegemonik neoklasik ekonomi yazınına hizmet 
verdiği bir ortamda, yapılabilecek olanın öncelikle ve sadece sorgulatabilmek 
olduğunu düşünüyorum. Ancak hemen söylemeliyim ki, bu çalışma alternatif bir 
kalkınma kitabı yazma niyetinde değildir. Sadece bunun olabilmesinin belki de 
ilk adımını atma gayretindedir.

Günümüzde Kalkınma Ekonomisi ile ilgili çalışmalar iki koldan ilerlemektedir. 
Bunlardan biri, neoklasik yaklaşım çerçevesinde, sermaye birikimi ile büyüme 
arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ardından yeni büyüme teorisinin açtığı yoldan 
gidilerek, insangücü sermayesi ve Ar-Ge simgeli teknolojik gelişmenin büyüme-
ye etkilerinin irdelenmesidir. Piyasa ve kurumların birbiriyle olan etkileşimi ve/
veya etkileşimsizlikleri ayrı bir alt bölüm olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım 
içinde, gelişmekte olan ve/veya AGÜ’lerin yolsuzluk hikayeleri ve yoksulluk ko-
nusu da ayrı bir bölüm olarak yer alır. Diğer yaklaşım içerisinde ise, konu tarihsel 
perspektifi içinde ele alınmaya çalışılarak, sömürgecilik ve sonrasında yaşanan 
bağımsızlık çabaları, modernleşme, farklı kalkınma modellerinin ayak izleri ta-
kip edilerek olgular şeklinde anlatılmaktadır. Bu yaklaşımda yoksulluk, çevre, 
kültürel öğeler, eğitim ve sağlık gibi kalkınmanın sosyal boyutları ön plandadır.

Bu çalışma daha çok ikinci yaklaşıma yakın durmaktadır. Bir yandan kalkınma 
ekonomisi çerçevesinde okutulan modellerin tanıtımları yapılırken bir yandan da 
bir ülkenin kalkınmasında daha önemli olduğu düşünülen eğitim, sağlık, çevre 
gibi konulara yer vermektedir; bilindiği gibi, söz konusu konuların geleneksel 
ekonomi konularının dışında olduğu, okullarda genel kabul gören ve benimsenen 
bir bilgidir. Bu çalışmada, ekonomi-dışı faktörler olarak adlandırılan bu faktörle-
rin, ülke kalkınmasındaki ’olmazsa olmazlığı’ vurgulanacaktır.

Çalışmanın ilk bölümü kalkınma düşüncesinin evrimine ayrılmıştır. Daha son-
ra kalkınmanın ve kalkınmışlığın hem geleneksel hem de alternatif olacak düşün-
celerin ışığındaki ölçülebilmeleri üzerinde durulmuştur. Bu ölçümün en önemli 
çıktısı olarak yoksulluğun temel kriter olduğu düşüncesine yer verilmektedir. Bir 
başka ifadeyle, insanoğlunun çok övündüğü medeniyet düzeyinde bugün, gelir 
eşitsizliği çözülememişse ve bunun sonucu olarak da bazı ülkelerde yoksulluk ve 
açlıktan ölen bebek, çocuk ve yetişkinler varsa, bu ölçümün neyi ölçtüğü ve ne 
işe yaradığının sorgulanması gerektiği satır aralarında belirtilmeye çalışılmıştır. 
Üçüncü bölüm, belli başlı kalkınma modellerine yer verirken, dördüncü bölüm-
de eşitsizliğin ulusal sınırlar içindeki ve uluslararasındaki yansımaları ikili yapı 
(dualite) kavramı içinde ele alınmıştır. Nüfus ile insan kaynaklarının eğitim ve 
sağlık problemlerine beşinci bölümde yer verildi. Kalkınmanın yurtiçi ve yurt-
dışı finansman problemlerinin ardından çalışma, tarım, sanayi ve teknolojinin 
ekonomik kalkınma yaklaşımları içindeki yerlerini incelemektedir. Üzerinde hala 



Önsöz   

vii

tartışmaların yapıldığı, kimilerine göre, “Kuzey’in Güney’e bir ninnisi” kimileri-
ne göre ise, sadece ülke ekonomilerini değil topyekun gezegenimizi dolayısıyla 
da tüm halkları kurtaracak çözüm yolu olarak lanse edilen sürdürülebilir kal-
kınma, sondan bir önceki bölümde yer almaktadır. Son bölümde ise, kalkınma 
ekonomisinin dünyanın her yerinde aynı ipuçlarını takip etmediğinin örnekleri-
ni vermek açısından, Türkiye’nin kendi yerelliğine ilişkin kalkınma çabalarının 
ipuçları, çalışmanın başlıkları izlenerek verilmeye çalışıldı.

Bu çalışma aslında uzun bir zaman diliminde yazıldı. Bu süre zarfında kitabın 
olgunlaşmasında ve her seferinde eksikliklerin tamamlanmasında öğrencilerim 
bilerek ya da bilmeden çok yardımcı oldular. İçlerinden bazıları yapılan uzun 
sohbetlerde, tartışmalarımızda bilginin kendilerine nasıl aktarılması gerektiği 
hususunda son derece değerli ipuçlarını benimle paylaştılar. Bu çalışmayı tek 
tek onlara ithaf etmek istiyorum. Ancak, onların dışında tanımaktan ve başarıla-
rından gurur duyduğum N. Barış Vardar’a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çalışma-
nın hem olgunlaşmasında hem yazılmasında hem de düzeltmelerinde, başından 
buyana bana yardım etti; çalışmadaki emeği çok fazla... Barış (Fikret Özer ile 
birlikte), önyargılarla hareket etmenin ne kadar anlamsız olduğunun ve herkesin 
içinde varolan yeteneğin uygun ortamlarda nasıl olağanüstü işler başarabilece-
ğinin canlı kanıtı adeta...Akademisyen olmak için gittiği Sorbonne’da başarılar..
Bir teşekkür de anlayışları ve yardımları için aileme; Aydın’a, Deniz’e, Derya’ya, 
anneme ve babama...

Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel
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BÖLÜM 1: KALKINMA DÜŞÜNCESININ EVRIMI

Dünyanın tamamının benimseyebileceği hakim birtakım büyük 
fikirlerin eksikliğinden daha çok kaygılanılması gereken şey, 

yararlanabileceğimiz teori ve kanıta dayalı araştırma kıtlığıdır.
Lindauer ve Pritchett 1

Dünya tarihine bakıldığında yirminci yüzyıl büyük bir dönüşüm yüzyılı olarak 
anılacak. Bu dönüşümün, hepsi de insanlık adına girişilmiş, olumlu ve olumsuz 
pek çok öğeyi barındırdığını biliyoruz. Bu anlamda yirminci yüzyıl, peş peşe sa-
vaşların, acımasız soykırımların, katliamların, imzalanan ve ulusların kaderlerini 
bir anda değiştiren barış antlaşmalarının, refahın, ancak kimi zaman refah adına 
izlenen politikalar sonucu ortaya çıkan yoksulluğun ve giderek artan gelir farklı-
lığının, teknolojinin adeta ‘mucizeler’ saflarında yer alan olağanüstü ilerlemesi-
nin ancak aynı teknolojinin şehirleri yıkan, insanları öldüren yüzünün tanıklığını 
da yapmıştır. 

Yirminci Yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk 
savaş rüzgârlarının estiği bir ortamdan, tek bir ülkenin egemen güç haline gel-
meye başladığı bir dünyaya evrilirken ve dünya ülkeleri arasındaki gelir dağılımı 
giderek ciddi oranda daha da eşitsiz bir hal alırken, bu soruna ilk planda çözüm 
üretmesi gereken iktisat biliminin yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Ulusal ve 
uluslararası anlamda ortaya çıkan gelir/kaynak dağılımı eşitsizliklerinin piyasa-
da ‘görünmez bir el’ tarafından düzeltilebileceği yaklaşımının iktisatta egemen 
anlayış olmasından bu yana, çözüm konusunda kayda değer bir adım atıldığı-
nı söylemek zor. UNCTAD 2014 Eylül ayında yaptığı bir toplantıda, eşitsizliğin 
2015-sonrasında sürdürülebilir kalkınmanın ana gündem maddesi haline gelmeye 
başlayacağını ve ampirik bulguların, 1980’lerden buyana dünya ekonomisinin bir 
özelliği haline geldiğini aktardı. 

Mutlak olarak dünya ekonomisindeki kişi başına düşen gelir farkı, cari kur-
dan hesaplandığında 116,409 $’a ulaşırken (Luksemburg’un 2014 yılı kişi başına 
geliri, 116,664 $ ve Malawi’ninki ise 255 $), satın alma gücü paritesine yapılan 
hesaplamada da farklı bir sonuç çıkmamaktadır; en yüksek kişi başına gelire 
sahip gözüken Katar ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki fark, 133,615 $’dır 
ve Katar kendisinin 50 katı büyüklüğündeki bu Afrika ülkesinden 233 katı daha 

1 D.L. Lindauer ve L. Pritchett (2002) “What’s the Big Idea? The Third Generation of Policies 
for Economic Growth”, Economica, Vol.3, no.1



1
BÖLÜM

Kalkınma Düşüncesinin Evrimi   

3

zengindir. Yayınlanan pek çok rapor ve çalışmada, 2008 Global Krizinin, ülkeler 
arasındaki ve ülkelerin kendi içlerindeki gelir adaletsizliğini ve eşitsizliklerini bir 
kez da gözler önüne sermiştir. Örneğin OECD ülkeleri arasında en zengin yüzde 
10’un geliri, en fakir yüzde 10’un 10 katına çıkarken, Danimarka, İsveç gibi gelir 
eşitsizliğinin daha az telaffuz edildiği ülkelerde bile 1980’lerde zengin-yoksul 
gelir farkı 5’e 1 iken günümüzde bu farkın arttığı, 5.2 olduğu belirtilmektedir. 
Fark, İtalya’da 11.4, Japonya, Güney Kore’de 10.1, İngiltere’de 10.5 katına çı-
karken, İsrail’de 12.5, Türkiye’de 15.2, Şili’de 26.5 ve Meksika’da ise 30.5 ka-
tıdır. 2 2011 sonlarında, New York’ta ortaya çıkan “we are the 99%”3 şeklindeki 
protesto seslerinin kısa zamanda tüm dünyaya yayılması da söz konusu eşitsizli-
ğin ‘zengin’ gelişmiş ülkelerin içerisinde bile görüldüğünün başka bir işareti ol-
du.4 Nitekim ABD’de en fakir yüzde 10’lik dilim ile en zengin yüzde 10’luk dilim 
arasındaki fark, 18.8 katıdır. 

Yoksulluk açısından bakıldığında, 1965-1969 arasında toplam 49 ülkeden olu-
şan AGÜ’lerde, günlük geliri 1$’ın altında olan nüfus, toplam nüfusun yüzde 
48’ini oluştururken, bu rakam 1980’li yıllara gelindiğinde günlük 1.25 $’ın altın-
da hesaplanmaya başlamış ve 1981’de yüzde 52.16’ya kadar yükselmiştir. 

Daha sonraki yıllarda bir yandan Dünya Bankası ve UNICEF gibi uluslararası 
kuruluşların çabaları bir yandan da üzerinde uzlaşılan Milenyum Hedeflerini ger-
çekleştirme arzusuyla, yoksulluğun azalama seyrine girdiği gözlenir; 1990’da söz 
konusu rakam yüzde 43.05, 2002’de yüzde 30.76 ve 2008’de yüzde 22.43’dür. 
1981 yılında dünyada 1.94 milyar olan yoksul sayısı, 2008 yılında 1.29 milyara 
düşmüştür; Dünya Bankası bu durumu, 2015 yılında yoksulluk konusunda Milen-
yum hedeflerine ulaşılabileceği şeklinde yorumlar. Nitekim 2015 yılı için yapılan 
projeksiyonlarda, günlük geliri 1.25 $’ın altında olan aşırı yoksul oranı dünyada 
yüzde 12 olarak, Çin dışında kalan gelişmekte olan ülkelerde için ise yüzde 18 
şeklinde yapılmaktadır.5 Günlük geliri 2 $’ın altında seyreden nüfus için ise daha 
yavaş bir azalmanın olduğu tahmin edilmekte; 1981 yılından 2010’a dünyada 
günlük 2$’ın altında gelir elde edenlerin sayısında 2.59 milyardan 2.40 milyara 
düşeceği belirtilmektedir. 6 

Gelir dağılımı açısından ele aldığımızda da durum yukarıda anlatılandan fark-
lı değil. ABD, Lüksemburg, Norveç ve Japonya ortalama olarak Etiyopya, Malavi, 
Madagaskar ve Burundi’den en az 300-400 katı daha zengin durumda olabilmekte-
dir. Bu farklılık ülkelerin her türlü sınıflandırmasında kendini göstermektedir (Şekil 
1.1); Dünyada çok yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler, kişi başına düşen 
gelirin yüzde 68.18’ini oluşturmaktadır. Örneğin, yukarıda da belirttiğimiz gibi, kişi 

2 http://www.oecd.org/forum/issues/oecd-forum-2015-income-inequality-in-figures.htm 
(erişim tarihi: 30.05.2016)

3 Biz yüzde 99’uz
4 B. Keeley (2015) Income Inequality: The Gap Between Rich and Poor, Paris:OECD Publishing, 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-
health/income inequality_9789264246010-en#page4 (06.04.2016)

5 http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20
(July%201).pdf (06.04.2016)

6 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,content
MDK:20040961~menuPK:435040~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367~isCURL
:Y,00.html (erişim tarihi: 26.09.2013)
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başına düşen gelirlerine bakıldığında 116,664 $ gelire sahip Lüksemburg’un 255 $ 
gelire sahip Malawi’den 458 katından daha fazla bir zenginliğe sahip olduğunu gör-
mekteyiz. Aynı şekilde, Norveç 97,307 $ kişi başına gelire sahipken, Burundi 286 $, 
Niger 427 $ ve Etiopya 573 $ kişi başına gelire sahiptir. Bir başka ifadeyle dünyanın 
ileri insani gelişme düzeyine sahip ülkeleri ortalama 40,140 $’a yakın bir kişi başına 
gelire sahipken düşük insani kalkınma düzeyin sahip ülkeler kategorisinde yer alan 
ülkelerin ortalama gelirleri 1,141 $ civarındadır.7 2015 İnsani Gelişme Raporu ve-
rilerine göre, 1990-2010 arasında ortalama olarak gelişmekte olan ülkelerde gelir 
eşitsizliği yüzde 11 oranında artmış bulunuyor.8 

Bu eşitsiz dağılım sadece ülkeler arasında değil, ülkelerin kendi içlerinde 
de en acımasız şekilde kendini göstermektedir. Düşük gelir grubunda yer alan 
insanların eğitim ve sağlık başta olmak üzere daha insanca yaşama dair her tür-
lü olanağı elde edebilmeleri son derece güç hale gelmeye devam etmektedir. 
Her ne kadar 1990’larla karşılaştırıldığında, küresel ölçekte çocuk ölüm oranları 
ayarı yarıya düşmüştür; 1000 yaşayan çocuk başına 90 ölüm oranına karşın bu 
rakam 43’e düşmüş bulunmaktadır ancak bazı ülkelerde durum ciddiyetini ko-
rumaktadır. Örneğin, kişi başına gelir düzeyi 14,555 $ ile orta gelir grubundaki 
Brezilya’nın kuzeyinde bebek ölüm oranı 1000 yaşayan doğumda 52 iken, gü-
neyinde bu rakam 20 olmaktadır. Hatta ülkenin kimi kentlerinde bu rakam 8’e 
düşerken en yoksul belediyelerde 117’e çıkabilmektedir. 

7 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf (erişim 
tarihi: 31.05.2016)

8 Human Development Report 2015, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_
development_report.pdf s. 85 (erişim tarihi: 31.05.2016)

ŞEKİL 1.1 İnsani Gelişme Endeksi Sınıflandırmasına Göre Kişi Başına 
Gelir Dağılımı
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Gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortaya çıkardığı bu tür sorunların çözümünde tek 
başına piyasa sistemine dayalı çözüm yollarının çok da başarılı olmadığını/olamadı-
ğını farklı ülke deneyimleri ve gelir eşitsizliğinin sürdüğüne işaret eden veriler gös-
termektedir. Bu noktadan hareketle, devletin/kamunun kalkınmacı devlet anlayışı 
içerisinde, sorunun çözümünün içinde olacağı bir yaklaşım benimsenebilir, nitekim 
etkileri sürmekte olan son global kriz sonrası gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok 
ülkenin heterojen makro politikalara başvurmaya başlaması, devletin bazı altyapı 
yatırımlarını yeniden üstlenme girişimleri, bu politikanın ipuçlarını vermektedir.

1.1 EKONOMİK KALKINMA NEDİR?
Dar tanımıyla ekonomik kalkınma, temelde insanoğlunun ekonomik koşul-

larının zaman içerisinde nasıl değiştiğini ve değiştirmek için neler yapabildiğini 
gösterir. Ancak, insanın daha iyi/mutlu bir yaşama olan gereksinimi, bizi sade-
ce ekonomik olandan farklı, daha geniş bir tanım yapmaya zorlar. Dolayısıyla, 
ekonomik kalkınma tanımının içine sadece ekonomik koşulların değil, şüphesiz 
bu koşulların da büyük ölçüde belirleyici olduğu, insana ait sıkıntıların, acıların, 
yoksulluğun ve yoksun kalıp dışlanmanın, açlığın ve hastalıkların, eğitimin, hak 
ve özgürlüklerin, kültürel açıdan yeterliliklerin ve yetersizliklerin, kısacası insan 
yaşamı ile ilgili tüm unsurların girmesi gerekir. Bu nedenle, hem ekonomik hem 
de ekonomi-dışı faktörler, ekonomik kalkınma kavramı içerisinde bir arada de-
ğerlendirilmelidir. 

İlk önce, ekonomi biliminin bize sunduğu ve ekonomi bölümlerinin ilk yılında 
okutulan konulardan biri olan, üretim olanakları eğrisini ele alalım. Hatırlana-
cağı gibi, iki eksenli diyagramda orijine içbükey olan üretim olanakları eğrisi, 
ülkenin elindeki faktörlerle üretebileceği malların ikili bileşkesini gösterir. Örne-
ğin Şekil 1.2’de, eksenlerden birinin makine diğerinin gıda üretimini gösterdiği 
bir ortamda, ülkenin makine ve gıda üretimi arasındaki trade-off vardır; Ülke ya 
makine üretimini ya da gıda üretimini seçecektir.

ŞEKİL 1.2 Kalkınma ve Üretim Olanakları Eğrisi
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Şekil 1.2’den gözlemlediğimiz üç farklı durum söz konusudur: 

1. Üretimde etkinliğin sağlanabilmesi, eldeki mümkün tüm kaynakların tam 
ve maksimum kullanılmasını gerektirir; bu durumda üretim noktası eğri 
üzerindeki B noktasıdır.

2. Dağılımda etkinliğin sağlanabilmesi, üretilmesi istenen mallar arasındaki 
seçim sonucunda üretim ile ilgili istenmeyen bir fazlalığın ya da eksikliğin 
olmaması anlamına gelir. Şekildeki C noktasında, üretim kapasitesi etkin 
olduğu halde, çok fazla miktarda makine üretilip, gıda üretimi yetersiz 
kaldığından, ülke zor durumdadır.

3. Üretken kaynakların hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesi/geliş-
mesi ise, üretim olanakları eğrisinin, Şekil 1.2’de olduğu gibi dışarıya 
doğru kayması demektir. Bu durumda gerçekleşen üretim miktarı, örne-
ğin D noktası gibi bir noktada olacaktır. Üretim olanakları eğrisinin dışarı-
ya kayması, ya teknik bir ilerleme ya da girdi olarak kullanılmaya uygun 
kaynaklardaki artış anlamına gelmektedir.

İlk iki durum ile ilgili sorunlar, esas olarak kısa vadeli sorunlardır ve ortaya 
çıkan üretim etkinsizliklerini düzeltmek, kamu politikalarının değiştirilmesi ile 
ilgilidir. Buna karşılık üçüncü durum, yani kaynakların nicelik ve nitelik olarak 
büyütülüp geliştirilmesi daha uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreç, aynı zamanda 
ülkede işbaşındaki hükümetlerin üretim olanakları eğrisini dışarıya doğru hare-
ket ettirebilmek için ne tür politikalar uygulamaları gerektiği ve bazı ülkeler-
de başarılı olan politikaların diğer ülkelerde de başarılı olup olamayacağı gibi 
soruları içermektedir. İşte tam da bu noktada kalkınma konusu devreye girer. 
Çünkü üretim olanakları eğrisinin dışarıya doğru kayması için sadece ekonomi 
politikaları yetmemektedir.

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, ekonomik ve ekonomi-dışı faktör-
lerin birada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da bizi, ekonomik kalkınma 
tanımını yaparken, diğer disiplinlerle karşılıklı etkileşime açık, daha sıkı bir 
ilişkiye yönlendirir. Bu anlamda kalkınma ekonomisi, ekonominin diğer alt 
disiplinlerinden ve diğer disiplinlerden en fazla yararlanan bir alandır. Başta 
hukuk kuralları olmak üzere, sosyoloji ve psikolojinin yasaları, siyasi rejimler, 
demokrasi ve güven, ülkeler içindeki etnik farklılıklardan doğan mücadeleler, 
dinler ve getirdiği kısıtlamalar; hepsi de çok önemli olan bu faktörlerin, eko-
nomi bilimi içerisindeki yerlerini, ilk bakışta net olarak göremeyebiliriz. Fakat 
sayılarını daha da artırabileceğimiz bu ekonomi-dışı faktörlerin, toplumların 
ekonomik hayatlarına ve sorunlarına etkilerini araştıran çalışmalar son yıllarda 
giderek artmaya başlamıştır. Ancak, geleneksel ekonomi bilimi, bu kurumsal 
unsurları analiz ederken, ya modelde bir sabit faktör olarak tanımlamakta ya 
da bu faktörler bir regresyon analizinde hata terimi içine girmektedir. Dolayı-
sıyla ortaya çıkan çözüm önerileri ya gerçek çözüm önerileri olmaktan uzak ya 
da yanlış öneriler haline gelmektedir.

Öte yandan, ekonomi-dışı faktörlerin ön plana alındığı disiplinler-arası ya-
pının da neden olduğu ve kalkınma ekonomisi ile ilgilenenlerin dikkat etmesi 
gereken bir tuzak da söz konusudur. Söz konusu bu tuzak, az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerin kalkınmaları için gerekli politikalar başlığı altında, basit 
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ve yüzeysel genellemelere gidilerek, tek bir yaklaşıma körü körüne bağlanıp, 
faydalanılan tüm disiplinlerin uzmanı gibi çıkarsamalar yapılmasıdır. Dolayısıyla, 
kalkınma ekonomisi konusunda çalışma yapanların, sınırlarının son derece dik-
katli çizildiği disiplinler-arası bir alanda kalabilmeleri önemlidir. 

1.2  TARİHSEL OLARAK KALKINMA EKONOMİSİ 
NASIL GELİŞTİ?

Kalkınma ekonomisinin, iktisat literatürü içindeki gelişimi aynı zamanda ik-
tisadi anlamdaki kapitalist sistemin de gelişim ve değişimleriyle paraleldir. Ka-
pitalist sistemin yapısı gereği ve kendini beslemeye çalıştığı süreç içerisinde, 
kimilerinin (kimi ülkelerin ya da sınıfların) daha gelişmiş kimilerinin ise az geliş-
miş olarak ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuçtur. Ortaya çıkan bu ikili yapı ka-
pitalist sistemle ilişkilendirilebileceği gibi, modernleşme sürecinin kendi iç dina-
miği içinde de ele alınabilir. Modernleşme kuramı, modern/geleneksel ayrımına 
dayalı analizler çerçevesinden hareket ettiğinden dolayı kalkınma ekonomisinin 
gelişmiş/azgelişmiş ikilemini de yansıttığı düşünülmektedir. Bu noktadan hare-
ket edersek, Adam Smith’in, Avrupa’daki herhangi bir kral ile çalışkan bir köylü 
arasında fark olmasının doğal olduğunu, bu köylünün de Afrika’daki herhangi bir 
totaliter kabile şefinden farklı olduğunu, 1776’da yayınlanan Ulusların Zenginliği 
(The Wealth of Nations) çalışmasında vurgulaması ve bu farkın her zaman var 
olması gerektiğini söylemesi9 bu mantığa uygun düşmektedir. 

Yeniden kalkınma literatürünün gelişimi çizgisine dönecek olursak, 17. yüz-
yıl boyunca, özellikle İngiltere’de Protestan tüccar ve üreticiler arasında, mer-
kantilist sistem içinde serbest pazar fikri gelişmeye başlamıştı. Bu fikir, bireyin 
kendini düşünen yapısı ile kamu müdahalesi olmaksızın kamu yararı arasındaki 
uyumu ön plana çıkartıyordu. Adam Smith’de de izlerini göreceğimiz gibi, uz-
manlaşma ve işbölümü verimliliğin artırılmasından ve daha da önemlisi piyasa-
nın, fiyatları ortaya çıkartabilen doğal yeteneğinden bahsediyordu. 17. yüzyılın 
sonunda pek çok düşünür¸ ekonomik özgürlüklerin faydalarından bahseder hale 
geldi. Bunlar arasında özellikle üç isim; Thomas Hobbes, John Locke ve David 
Hume, klasik ekonomi teorisinin felsefi altyapısının oluşmasında etkili olmuş-
lardır. Sanayileşme ile birlikte kendi emeğinin ve bu emeğiyle ürettiklerinin tek 
sahibi olmaktan vazgeçmek zorunda kalan emek sahibi işçi sınıfı, artık sermaye-
nin ve sermaye sahibinin yardımı olmaksızın üretemeyeceğinden, ürettiğinin bir 
kısmını ona bırakmak zorunda bırakılmaktadır. Dolayısıyla kapitalizmin başlangıç 
dönemlerinden itibaren ortaya çıkan, bir yanda sanayileşme ile zenginleşmiş, 
küçük bir grup halinde fabrika/sermaye sahipleri ile karşılarında tümüyle ba-
ğımlı, her türü servetten yoksun ve sayıca çok miktarda emek sahipleri/işçiler 
formatı, sistemin işleyebilmesinin olmazsa olmazı olarak gelişmiş ve bugün bu 
format bazı değişikliklerle ama temelde aynı eşitsiz ilişkinin varlığını sürdürmek-
tedir. Dolayısıyla, kalkınma ekonomisini de, bu kapitalist sistemin kendini sürekli 
yenilemeye çalışan yapısı içerisinde anlamalı ve bu şekilde değerlendirmeliyiz. 

Öte yandan, bugünün pek çok az gelişmiş ya da gelişmeye çalışan ekonomi-

9 Adam Smith (1985) Ulusların Zenginliği, İstanbul: Alan yayıncılık, s. 312-314
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sinin tarihine bakıldığında, bugünün gelişmiş ülkelerinin sömürgesi durumunda 
olmaları da tesadüf olmasa gerek. Sömürgeci ülkeler, Hıristiyanlaştırma ve mo-
dernleştirme misyonu altında sömürgelerinden kendi ülkelerine taşıdıkları altın, 
gümüş başta olmak üzere her türlü değerli kaynağı, kendi kalkınmaları ve kendi 
sermaye birikimleri için kullanmışlardır. Sömürgeci ülkeler söz konusu değerli 
kaynakları sadece taşımakla kalmayıp, bu madenlerin çıkartılması için de yerli 
halkı köleleştirerek kullanmışlar ve sonuçta bu ülkelerin demografik yapılarında 
dahi değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Örneğin, 1600 ile 1900 
yılları arasında yaklaşık olarak 12 milyon Afrikalının Batı yarımküreye köle olarak 
götürüldüğü ya da satıldığı, buna ilave olarak 36 milyonun da Afrika’daki sömür-
gecilik savaşları sırasında öldüğü belirtilmektedir. Sonuçta, 1650’den 1850’ye 
kadarki süre içerisinde, Afrika’nın toplam dünya nüfusu içindeki payı bu köle 
ticari nedeniyle yüzde 18’den yüzde 8’e düşmüştür. 10 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi biliminin bir alt dalı olarak ortaya 
çıkan Kalkınma Ekonomisinin yarım yüzyılı aşan evriminin sağlıklı bir değerlen-
dirmesini yapabilmek için, bu bilim dalının ortaya çıkış nedenlerini ve koşullarını 
iyi bilmek gerekir. Kimi iktisatçılar bu nedenleri, kökenleri yukarıda belirttiğimiz 
gibi daha gerilere götürürken, kimileri de daha yakın geçmişte ararlar. Örneğin, 
Rosenstein-Rodan’ın 1943 tarihini taşıyan seminer çalışması ile Mandelbaum’un 
1945 tarihli çalışmasında,11 kalkınma ekonomisinin temellerinde öncelikle, savaş 
sonrasında jeopolitik olarak hassaslaşan bir bölgenin ekonomik anlamda ileriye 
dönük endişelerinin yer aldığı belirtilir. Şüphesiz, hem Birinci hem de İkinci Dün-
ya Savaşlarının ardından bağımsızlıklarını kazanan, eski dünyaya ait koloni eko-
nomilerinin bir an önce gelişip, kapitalist sistem içerisinde kalkınmaları düşün-
cesi de bu temellerin belirlenmesinde etkilidir.12 Ancak bugün gelinen noktada, 
söz konusu bu kalkınma ya da kalkındırma çabasının, eski sömürgeci ülkelerin 
yönetmelerine dayalı ancak farklı bir formatta geliştiğini de söylemek mümkün. 
Şüphesiz, AGÜ ve gelişmekte olan ülkelerin kendi iç dinamiklerinin bu sürece 
katkıları vardır ancak, nihai analizde ülkelerin tümüyle kendi özgür ve özgün 
iradeleriyle hareket ederek kalkınma çabası içinde olduklarını söyleyemeyiz. 
Hatta kapitalist sistemin yeni küresel formatı çerçevesinde kalkınma retoriğini, 
en azından eski haliyle kullanmak istediği yorumları rahatlıkla yapılabilir.

1950’lerden 1970’lerin ortalarına kadar, kalkınma ekonomisinin temel he-
defi, yukarıda bahsettiğimiz bağımsızlığını kazanan ülkelerin kapitalizmin kendi 
normları içerisinde kalmak üzere, sanayileşmelerinin sağlanmasıdır. Bunun için, 
gerektiğinde devlet, gerektiğinde piyasa yani hem özel hem de kamu sektörü, 
ülkeden ülkeye değişen bazı farklar olsa da, birlikte mücadele etmektedirler. 
Ortaya çıkan bu durum, ülkenin/özel sektörün sermaye birikimi yapması ve bunu 
sanayileşmek için kullanması anlamına gelmektedir. Nitekim Marshall Planı ile 
başlayan süreç ve ondan önce Sovyetler Birliği’nin ekonomik planlama ile elde 

10 James M. Cypher ve James L. Dietz (1997) The Process of Economic Development, New 
York: Routlege, s.71

11 K. Mandelbaum (1945) The Industrialization of Backward Areas, Oxford: Basil Blackwell
12 P.N. Rosenstein-Rodan (1943) “Problems of Industralization of Eastern and South Eastern 

Europe”, Economic Journal, http://www.eco.utexas.edu/~hmcleave/368rronesee.htm 
(erişim tarihi: 06.08.2006)
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ettiği olumlu ekonomik performans, pek çok ülkenin kalkınma sürecinde bir dö-
nem ekonomik planlamanın etkili olmasını da sağlamıştır; başta Latin Amerika 
olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkeleri ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 
planlı kalkınma modelini benimsemişlerdir. 

Son derece ayrıntılı ve kapsayıcı olan kalkınma planları, 13 kalkınma ekono-
misinin günlük hayattaki gerçekçi yüzü haline gelirken, ekonomi biliminin var-
sayımlara dayalı pek çok modelinin, kimi zaman günlük hayat ile ters düştüğünü 
düşünecek olursak, bu pratiğin kalkınma ekonomisi için anlamı daha iyi anlaşılır. 
Bugün ülkelerin kalkınma çabası, kapitalizmin küreselleşmeyle kazandığı ivme 
içerisinde yol almaya çabalamakta ancak ortaya çıkan sonuç, kalkınma yerine 
sadece krizlerden kaçabilmek şeklinde olmaktadır.

“Speed is irrelevant if you are going in the wrong direction”14 
Mahatma Gandi

1.3 BÜYÜME Mİ? KALKINMA MI?
Bu satırların okunduğu zaman dilimi içerisinde, her bir saniyede ortalama 

4.63 bebeğin dünyaya geldiği tahmin ediliyor, söz konusu bu rakam AGÜ’ler için 
4.2, gelişmiş dünya için ise 0.4 şeklinde. 15 Yani, dünyada yeni doğanların yüzde 
91’ine yakın kısmı AGÜ’lerde dünyaya gelmekte ve en yüksek bebek ölüm ora-
nına sahip 10 AGÜ’de doğan her 1000 bebekten ortalama 71.07 bebek 1 yaşını 
doldurmadan çeşitli nedenlerle ölmekte. Örneğin, en yüksek ölüm oranına sahip 
Angola’da bu rakam 101.6 Sierra-Leone’de ise 107.2 Çad’da 88.5 şeklinde. Her 
iki dakikada 4 kişinin sıtmadan öldüğü Afrika’da ölenlerden ikisi çocuk. En yük-
sek bebek ölüm oranına sahip bu ülkelerin pek çoğu aynı zamanda, dünyanın en 
düşük kişi başına gelirine sahip ülkeler; örneğin, Sierra-Leone’de ve Çad’da kişi 
başına düşen gelir sırasıyla 1,495 $ ve 2.022 $. 2005 yılında İnsani Gelişme Ra-
poruna göre, dünyada ortalama bebek ölüm oranı 44.3 iken bu rakam, gelişmiş 
ülkelerde 6, Çin dışındaki AGÜ’lerde ise 76.2 şeklinde. 2009 raporunda da bu 
rakamlar arasındaki fark değişmemiş durumda; 1000 çocuk başına ölüm oranı 
gelişmiş ülkelerde yine 6 en az gelişmiş ülkelerde ise bu rakam 80’e çıkmış; 1000 
çocuktan 155’inin öldüğü Afganistan’a karşın 1000 çocuktan sadece 1.8 çocuğun 
öldüğü Lüksemburg arasında 153 çocuk var. Türkiye’de ise bu rakam 28. 

2015 Raporuna geldiğimizde ise, dünyada 1000 yaşayan doğum başına ölüm 
oranı 33.6; bu rakam AGÜ’lerde 54.6’ya çıkıyor, en yüksek insani gelişmişlik dü-
zeyine sahip ülkelerde ise ortalama 5.1 Ancak tek tek ülkelere baktığımızda bazı 
iyileşmeler de gözleniyor; örneğin Türkiye son raporda 1000 yeni doğan başına 
bebek ölüm oranının 16.5’ düşürürken 5 yaş altı çocuk ölüm oranında rakam 19.2. 

13 Ekonomik planlama ile ilgili olarak Bkn. Ümit Akçay (2007) Kapitalizmi Planlamak Türkiye’de 
Planlama ve DPT’nin Dönüşümü, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları

14 “Yanlış yönde gidiyorsanız yaptığınız hızın bir anlamı yoktur”
15 http://www.prb.org/pdf15/2015-world-population-data-sheet_eng.pdf (erişim tarihi: 

01.06.2016)


