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1-Kalkınma; Tanım 

İktisatçıların tüm zamanlar boyunca ilgi alanları arasında yer alan Kalkınma kavramı, ekonomi 
yazınında (literatüründe) II. Dünya Paylaşım Savaşı’nı izleyen yıllarda çok yoğun tartışılmıştır.  
 
1970’lerden başlayarak ise yoğunluğu giderek azalmıştır. 
 
2000’li yıllarda iseKalkınma yeniden güncellik kazanmıştır. 
 
Kalkınma kavramına ilgi, dönemlere göre değişkenlik göstermesine karşın,  

kavram ve olgu olarak siyasetle, kamu politikalarıyla, iktisat politikalarıyla hep etkileşimli olmuştur. 

İnsanoğlu ilk zamanlardan beri hep bir  “Kalkınma ve Verimlilik” arayışı içinde olmuştur. 

Kalkınma arayışı, Verimlilik arayışı ile özdeştir. 

Çünkü gereksinimler “çok”, kaynaklarsa “az(kıt)” olduğundan, bu kaynakları daha etkin ve  

tam kullanmak koşuldur. 

Yaşamdaki arayışlarımızın başında, o zaman, Verimlilik ve Kalkınma arayışları da geliyor. 

Elimizdeki kıt kaynakları, nasıl daha doğru, ussal (akılcı), etkin, daha tam, ziyan etmeden, 

kullanırsak toplumsal gönenci (refahı) en üst düzeye çıkarırız? 

İktisadî kalkınma ile ilgili tüm zamanlar ve yerler için genel geçerli, değişmez ölçütler geliştirilmesi 

olanaklı olamamıştır. 

“Büyüme”ve “Kalkınma” ayrı kavramlardır. 
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Büyüme, yıllık üretimdeki artıştır. 

Kalkınma ise üretim nimetlerinin artışının topluma adil, hakça yansıtılmasıdır. 

Kalkınma için dönemlere, ülkelere, iktisat okullarına, bölgelere, toplumsal sınıflara,  

kesimlere göre değişik yaklaşımlar hep olagelmiştir. 

Çok çeşitli tanım ve yaklaşımlar içinde Prof. Muhteşem Kaynak’ın tanımı, 

Kalkınma kavramını kapsamlı olarak ortaya koymaktadır. 

Prof. Kaynak, Kalkınma kavramı ile ilgili tanımlamasında;  
 

“Bir ülkenin üretim yapısının yüksek katma değerli ürünler üretecek biçimde dönüştürülmesi 
ve ortaya çıkan ürünün o toplumu oluşturan gelir kümeleri arasında adaletli bir biçimde 
dağıtılarak yaşam standartlarının(refah düzeyinin) yükseltilmesi..” 

 
hususlarına vurgu yapmıştır. (Kaynak, M. Kalkınma İktisadı, 3. Bs., Gazi Kitabevi, Ankara, 2009) 

 
Kalkınma kavramına tanımsal düzeyde çok kısaca değindikten sonra şimdi de, bu kavramın  

iktisadi boyutunu ve gelişmeleri özetleyelim. 

2-Kalkınma İktisadı 

Bu bölümde önce bu akımın çok kısaca nasıl ve niçin ortaya çıktığına, sonra da tarihsel gelişimine 

değinelim. 

2.1. Doğuşu 

Kalkınma iktisadının yıldızı, 2. Dünya Paylaşım Savaşı’nı izleyen dönemde başta akademik, 

entellektüel ve politik çevreler olmak üzere iktisat ile ilgilenen tüm kesimlerde parlamıştır. 

Bu ilginin birkaç nedeni bulunmaktadır : 

-1945 sonrasında, kapitalizme karşı ciddi bir seçenek olan Sovyetler Birliği ve devrimlerin yoksul  

ve az gelişmiş ülkelerde sempati toplaması, 

-1930’lardaki Büyük Bunalım ve 1939-45 arasında uluslararası ekonomik sistemin çöküşünün 
meydana getirdiği sarsıntı,  
 
- Savaş sonrası ABD Emperyalizminin yükselişi ve Sovyetler karşısında Avrupa’yı güçlendirme 
düşünceleri (Marshall yardımları), 
 
ABD Başkanı Harry Truman, 12 Mart 1947’de Kongre’de kendi adıyla anılacak bir öğreti (doktrin) 
açıkladı. Bunda amaç; Sovyetlerin “yayılmasını” engellemekti. 
 
Türkiye’ye de maddi “yardım” yapılacak ancak karşılığında, Köy Enstitüleri gibi uygulamaların 
kaldırılması istenecekti. Truman Doktrininden başka ikinci bir ABD girşimi daha çok önemlidir.  
O da Marshall Planıdır. Marshall Planı’nın (ABD Dışişleri Bakanı George Marsahall) amacı da 
“yardımlar” yoluyla, savaşta yıkılan Avrupa’yı güçlendirmektir. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/1947
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y_Enstit%C3%BCleri
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- 1951’e gelindiğinde Arthur Lewis, Birleşmiş Milletler bünyesinde etkinlik gösteren bir uzmanlar 
kümesince hazırlanan “Azgelişmiş Ülkelerin Ekonomik Kalkınması İçin Önlemler” başlıklı raporu 
kaleme almıştır. Söz konusu Rapor, tarımda “artık” durumda bulunan işgücünün genişleyen  
kapitalist sanayi sektörüne aktarılması ve finansmanının da toplumsal sermayenin büyük  
ve uluslararası ölçekte aktarımı aracılığıyla sağlanması” düşüncesi üzerinde durmuştur. 
 
- Öbür yandan; 2. Dünya Paylaşım Savaşı öncesinde iktisat çevrelerinin ağırlıklı olarak üzerinde 
durduğu konuların “Denge ve İstikrar” kavramları çevresinde kümelendiği gözlemlenirken,  
savaş sonrasında “Büyüme ve Kalkınma” kavramları üzerinde odaklanıldığı, Kalkınmanın  
az gelişmiş ülkelerce ulaşılması gereken bir ideal sayılarak tüm toplumun bütün yapı,  
kurum ve düzeneklerinin (mekanizmaların) bu hedef doğrultusunda örülmeye çalışılmasının  
2. Büyük Paylaşım Savaşı sonrası döneme karşılık geldiği görülmektedir. 
 
  2.2. Gelişimi 

Gelişme İktisadı öbür adıyla Kalkınma İktisadı 1950-60 arasında oldukça popüler bir kuramdır. 
Ancak 1980'lere gelindiğinde bu ilgiyi yitirmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde (1945-1991) Sosyalist ve Liberal bloklar dışında 3. Dünya diye adlandırılan 
ülkeler vardı. Batı kapitalizminin bu ülkeleri dışladığı gibi bir düşüncenin egemen olmaması için 
ABD ve Avrupa, zorlamalı (kerhen) da olsa, Gelişme İktisadına ilgi göstermeye yönelmiştir.  
Amaç, bağımsızlığına yeni kavuşan dünkü sömürge ülke yöneticilerine akıl vermekti. 

Yaklaşık yarım yüzyıl süren Soğuk Savaş döneminde neo-liberal iktisatçıların kurucusu olduğu  
Büyüme-Kalkınma-Gelişme iktisadı çalışmaları, 2. Büyük Paylaşım Savaşı sonrasında Paul Baran, 
Paul Marlor Sweezy, Andre Gunder Frank ve Harry Magdoff gibi neo-marksist iktisatçıların  
bu konudaki yapıtlarıyla eleştirel bir konum kazanmıştır. Sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşımı 
veren ülkelerin ekonomik gelişmelerini doğrusal bir tarih çizgisi olarak tanımlayan Walt Whitman 
Rostow, Arthur Lewis, D. Lerner gibi tutucu (muhazakar) geleneği benimsemiş kuramcılara karşı 
neo-marksist kuramcılar Ekonomik Evrimi, ülke içi sınıf savaşımından çok, uluslararası ticaret 
ilişkilerine dayandırmaktadır. Gelişme İktisadı çalışmaları, 'sürdürülebilir kalkınma', 'yerel-bölgesel 
gelişim', 'ekolojik kalkınma' ve 'kalkınmada kadın merkezli yorumsama' gibi bölümlere ayrılarak 
parçalanmış ve Küreselleş(TİR)me tartışmaları nedeniyle de ekonominin Dünya ölçeğinde 
değerlendirilmesi gerekliliğini destekleyen bir yapıya bürünmüştür. 

Gelişme İktisadına dönük eleştiriler, ana konusu “meta-merkezli” tanımından “insan-merkezli” 
tanımına geçilmesi gereği üzerinedir. 

Kalkınmışlık düzeyinin ölçülmesi, tüm zamanlar boyunca Kalkınma İktisadının temel ilgi alanları  
ve belli ölçülerde de açmazları arasında yer almıştır. Bu alanda Celso Furtado’nun katkıları  
oldukça dikkat çekmektedir. Furtado’nun uluslararası saygın bir iktisat kuramcısı olarak  
ortaya çıkışı, ilk bilimsel makalelerinden ikisinin 1954’teçevrilmesi ve dış basımı aracılığıyla 
gerçekleşmiştir. İlk makalenin öncü fikirlerinden biri; Ekonomik Kalkınmanın, işgücünün  
fiziksel verimliliğinde öbür üretim etmenleri ile bileşimindeki biçimsel ve/veya oransal 
değişimlerden - yani üretken kaynakların belirli bir donatım içindeki teknik ilerlemesi aracılığıyla - 
kaynaklanan ortalama artışa eşitlenmesidir. 
 
Ragnar Nurkse de, 1950’lerde Kısır Döngü Tezinde konuyu benzer bir yaklaşımla ele almıştır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Fuk_Sava%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Neo-liberal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paul_Baran
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Marlor_Sweezy&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andre_Gunder_Frank&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Magdoff&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo-marksist&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Walt_Whitman_Rostow&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Walt_Whitman_Rostow&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lewis
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D._Lerner&action=edit&redlink=1
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Nurkse’ye göre kişi başına düşük gerçek gelir, düşük verimlilik demektir. Düşük verimlilik kişi başına 
kapital kullanımının yetersizliğiyle ilgilidir; kapital yetersizliği, tasarruf kapasitesi yetersizliğinden 
doğar; kişi başına düşük gerçek gelir de düşük tasarruf kapasitesini açıkladığına göre, bu toplumlar 
tasarruf kapasitesi açısından, içinden çıkılmaz bir çember içindedir.  
 
Öte yandan yatırım dürtüleri piyasanın genişliğiyle sınırlıdır; piyasanın genişliğini belirleyen  
başlıca etken, satın alma gücüdür; bu da AGÜ’de (Az Gelişmiş Ülkeler) düşük verimlilik dolayısıyla 
zayıftır. Düşük verimlilik, üretimde kullanılan kapitalin azlığı; bu sonuç da hiç olmazsa bir ölçüde 
düşük yatırım dürtüsüyle ilgilidir. Kapital arzı, tasarruf kapasitesi ve arzusu; kapital istemi,  
yatırım dürtüsüyle belirlendiğine göre, kapital oluşumunun, hem sunu (arz) hem istem (talep) 
yönünde bir kısır döngü vardır.  
 
Kısacası bir ülke yoksul olduğu için yoksul kalır… 
 
Nurkse kuramı da AGÜ’lerin (Az Gelişmiş Ülke) ancak sanayileşme ile kalkınabileceklerini, 
sanayileşmenin de bütün sanayi dallarında hep birlikte gerçekleştirilmesi gereken dengeli bir 
gelişmeyle sağlanabileceğini savunan bir kuramdır. Nurkse’ye göre az gelişmiş ülkeler dışsatım 
(ihracat) için hammadde üretiminden vazgeçmelidirler, kendi ürettiklerini de iç pazarda satmalı  
ve dışsatım yapmamalıdırlar.  
 
Özel kaynaklardan ve Devletten yatırımlar sağlamalıdırlar. Az gelişmiş ülkeler ancak bu biçimde 

planlı ve dengeli bir kentleşmeyle kalkınabilirler. Hammadde ve yarı işlenmiş (mamul) üretimi 

onları büsbütün yoksulluğa düşürür.  

1987’de yayımlanan Brundtland Raporu ile “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı teknik olarak 

tanımlanmış, 1992’de Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen  

“Gündem21” ile yol haritası çıkarılmış, 2002’de Johannesburg’da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Konferansı’nda da 15 yıllık “Uygulama Planı” uzun görüşmeler sonunda benimsenmiş ve 

tüm üye ülkelerce kabul edilmiştir [Eralp, 2006: 5]. 

2000’li yıllarda Kalkınma İktisadı ile ilgili gelişmelerden bir bölümü kurumsal düzlemde olmuştur. 
 
Simpson, 2004’te ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Kalkınma Bölümü Sekreter Yardımcılığı görevini 
yürüttüğü dönemde hazırlanan bir raporun önsözünde, özetle; 
 
– Günümüzde iktisadî kalkınmanın sonuç olarak bir yüksek ve yükselen yaşam standardı 
bağlamında gönencin (refahın) sağlanması hakkında olduğu, 
 
– Verimlilik ve verimliliğin büyümesinin gönencin temel etkenleri ve teknolojik gelişmenin 
verimliliğin anahtarı olduğu, 
 
–Ekonomik Kalkınmanın odağının, teknolojik gelişmenin desteklenmesi, işletmeler için varsıllığın 
(zenginliğin) artırılması ve işçilerin Dünya’daki en verimli işgücü olarak kalmaları için  
gerekli becerilere sahip olmalarının güvence altına alınması olmasının gerektiği, 
 
– Teknolojik gelişmenin daha iyi işlere ve daha yüksek ücretlere yol açacak yeni düşünlerin, 
teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesi ile sanayinin büyümesine ve sonuç olarak daha yüksek  
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bir yaşam standardına yol açacağı, yenilik yapma kapasitesinin ekonomik büyümenin 
sürdürülebilmesinde en kritik öge olarak hizmet edeceği.. hususlarına işaret etmiştir. 
 
Kalkınma İktisadı konusunda ülkemizde en çok araştırma yapan, yazan ve yayımlayan uzmanlardan 
biri Prof. Fikret Başkaya’dır. Başkaya kalkınma konusunda şu görüşleri öne sürmektedir : 
 

“Kalkınma; her ülkenin kendi özgeçmişine ve kendi öz kaynaklarına dayalı, özgün 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, neo-klasik 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. (Fikret  Başkaya, 

Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, 5. Bs., Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Yayınları, No: 44, 

Ankara, 2005) 

Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs), “Kalkınmacı” iktisat düşüncesini geliştirmek ve 
günümüzün egemen neo-liberal ana akım iktisat paradigmasına karşı seçenekler geliştirmek üzere 
2000’li yılların başlarında Delhi’de kurulmuştur.  
 
Ülkemizde, kalkınmanın düşünsel ve kurumsal adımlarına ilişkin çok kısa bir özet izleyen 
bölümdedir. Kalkınmanın temel bileşenlerine ilişkin birkaç gösterge yardımıyla Türkiye’nin 
dünyadaki yerine de bu bölümde değinilmiştir. 
 
3-Türkiye’de Kalkınma 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın büyük bir utku ile sonlandırılmasının ardından, Batı kapitalizmi ile  
Doğu kolektivizmi arasında sıkışıp kalmış Türkler’in nasıl bir ekonomik model üzerinde duracakları 
ve nasıl bir yol izleyecekleri ister istemez ilgi çekmekteydi. Türkiye, 17 Şubat - 4 Mart 1923 arasında 
İzmir’de İktisat Kongresi’ni toplamıştır. 
 
Türkiye İktisat Kongresi – İzmir (17 Şubat - 4 Mart 1923) 
 
”İktisadi kalkınmayı bağımsız, daima daha güçlü, daima daha müreffeh Türkiye idealinin 
belkemiği”  olarak gören Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türkiye için düşündüğü kalkınma modelinin 
ana çerçevesini oluşturmuştur. [Kalaycı, 2009: 152, 161] 
 
Türkiye, kapsamlı bir kalkınma planı sayılmasa da, 1930’lu yıllarda (1933-1937) ilk Sanayi Planını 
uygulamış ülkelerden biridir. 
 
Dünya genelinde gözlemlenen eğilime koşut olarak Türkiye’de de 1963 sonrasında DPT 
öncülüğünde Planlı Kalkınma dönemine girilmiş, 1970’li yıllardaki bunalımın etkisi, neo-liberalizmin 
yükselişi ile izleyen süreçte oluşan yaklaşım (konsept) değişiklikleri ve uygulanan politikalara  
yön verilmesi bağlamında yaşanan güç yitimine karşın, 5’er yıllık ardışık 9 Kalkınma Planı 
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hazırlanmıştır. 9. Kalkınma Planı’nın (2007-13) 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.  
 
Şimdi 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemindeyiz.. (2014-18) 
 
10. Kalkınma Planında, kalkınmanın özü olan “verimlilik artışlarına” çok yerde vurgu yapılmasına  
ve bu alanda bir-iki Program da olmasına karşın, gelecek büyüme hedefleri anlamında Verimlilik 
payının yükseltilmesine yer verilmemiş, bu alanda sıçrama yaratabilecek makro yatırımlar konusu 
ihmal edilmiştir. 
 
Dünyanın en önemli kalkınma iktisatçılarından Güney Kore’li Ha-Joon Chang, 
Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü adlı yapıtında; 
 

“... Kemal Atatürk’ün ... devlet güdümlü kalkınma stratejisini ilk uygulayan ... 
dünya lideri olduğunu öğrendim.” (age. s. 7-8) 

 
diyerek, aslında Türkiye’nin başlangıçta sağlam bir kalkınma modeli uyguladığını belirtmiştir. 
 
***** 
 
Kalkınma Göstergelerine Göre Ne Durumdayız? 
 

- 2013’te 89 ülke içinde, en sefili başta olmak üzere, Türkiye 13. sıradadır. 
(Halit Suiçmez, 7.7.2014 Sanayi Gazetesi) 
 
-Sosyal Gelişme İndeksi Veya Sosyal Devlet Sıralamasında Türkiye 132 ülke içinde 64. sırada.  
(Halit Suiçmez, 23.6.2014 Sanayi Gazetesi) 
 
- Türkiye, 132 ülke arasında Temel Gereksinimleri karşılamada 43., Refahta 82,  
Basın Özgürlüğünde 95., Sağlıkta 105. sıradadır.  
(Kaynak; https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Germany/Local%20Assets/Documents 
/10_PS/2013/SocialProgressIndex2013_file.pdf) 

 
-400 bin öğrencinin katıldığı dünyanın en kapsamlı eğitim araştırmasına göre,  
Türkiye ortaöğretim niteliğinde 65 ülke arasında 44. sırada yer aldı. 
(http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/turkiye-egitimde-kacinci-sirada-h434178.html)  
 

-İstanbul üretim ve sanayide ilk sırada bulunurken, Ankara eğitimli ve nitelikli işgücü 
bakımından tepede yer alıyor. 
(http://www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-nin-sosyoekonomik-gelismislik-haritasi-5176866/) 
 

***** /// ***** 

https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Germany/Local%20Assets/Documents%20/10_PS/2013/SocialProgressIndex2013_file.pdf
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Germany/Local%20Assets/Documents%20/10_PS/2013/SocialProgressIndex2013_file.pdf
http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/turkiye-egitimde-kacinci-sirada-h434178.html
http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/turkiye-egitimde-kacinci-sirada-h434178.html
file:///C:/Users/halit.suicmez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WE3913MC/(http:/www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-nin-sosyoekonomik-gelismislik-haritasi-5176866/)

