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ÖNSÖZ 

Her öğrencinin öğrenim hayatına devam ederken aklından geçen hayalleri vardır. 

Bu satırları yazarken bir yandan hayallerimizi gerçekleştirmek için attığımız adımlardan 

biri olan üniversite mezuniyetinin sevincini yaşıyoruz diğer yandan ise güzel 

senelerimizin geçtiği değerli hocalarla ve arkadaşlarla tanıştığımız okulumuzdan 

ayrıldığımız için içimizde bir burukluk var. Mezuniyetimizin son aşaması olan işbu tez 

konusunu yazmaya karar vermemiz uzun zamanımızı aldı. Öncelikle araştırmak 

istediğimiz konun ilgimizi çekmesi gerekiyordu. Sonra bize destek olabilecek ve 

araştırmamızda yardımını esirgemeyecek değerli bir hocamızla konuşmamız icap 

edecekti. Uzun mütalaalar sonucu ikimizde Türkiye’nin ekonomi tarihi serüvenine göz 

atmakta mutabık kaldık. Tezin nihai adının tamamlanması ise bölüm içerisinde almış 

olduğumuz yürütücülüğünü Prof. Dr. Ester Ruben’in yapmış olduğu Devlet, Toplum ve 

Kalkınma Kuramları dersi ile hasıl oldu.  

Sevgili Prof. Dr. Ester Ruben hocamız olmasaydı zannediyoruz ki tezimizin nihai 

adının konulması mümkün olmayacaktı. Hem konu seçimimizde hem de yazım 

aşamasında bize yapmış olduğu destekler, engin tecrübe ve bilgilerini bizimle paylaşması 

ile sınırlı değildir. Aynı zamanda göstermiş olduğu sabır ve anlayış içinde kendisine 

teşekkürü bir borç biliriz. Çalışmayı gerçekleştirirken bize yardımlarını esirgemeyen 

kıymetli ev arkadaşlarımız Abdurrahman Yasir Yıldırım, Ömer Fatih Gül ve Ahmet Okan 

Gülay’a da bu vesileyle teşekkür etmek isteriz. Ben Veysel Köse olarak ise, Kütahya 

İlinden Yetişenler Derneği bünyesinde gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizde ufkumu açan 

değerli hocam Prof. Dr. Tevfik Özpaçacı’ya ve Kütahya İlinden Yetişenler Derneği’nde 

ki büyüklerime, arkadaşlarıma müteşekkirim. 

Son olarak bilinmesini isteriz ki bu çalışmayı yaparken takım çalışmasının ne 

kadar faydalı olduğunu bir kez daha anladık. Birbirimize göstermiş olduğumuz saygı ve 

sabır olmasaydı tezin nihayete ermesi mümkün olmayacaktı. Ortaya çıkan çalışma 

ikimizin ortak çabasının ürünüdür. 
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ÖZET 

Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde az gelişmiş olarak adlandırılan 

ülkelerin nasıl kalkınabilecekleri konusu üzerine ortaya çıkan kalkınma ve büyüme 

kuramlarının, 1980-2002 yılları arasında Türkiye örneği üzerinde incelenmesini 

kapsamaktadır. Öncelikle kalkınma ve büyüme kuramlarına yönelik yaklaşımların 

geçirmiş olduğu değişim tarihsel olarak anlatılmıştır. Bu sebepten ötürü 1970 sonrası 

dönemde dünya ölçeğinde meydana gelen ekonomik ve siyasal gelişmeler sonucu 

AGÜ’lere yönelik ilginin kaybolması akabinde neoliberal politikaların dünya ölçeğinde 

yaygınlaşması açıklanmıştır. Bu doğrultuda AGÜ’lere yönelik yeni kalkınma stratejileri 

ve kuramların geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

  Çalışmada kalkınma ve azgelişmişlik kavramlarına ilişkin açıklamalar yapılmış, 

bunun ardından kalkınma kuramlarının temel prensipleri ortaya konulmuştur. Kalkınma 

kuramlarının Türkiye iktisat tarihi örneği üzerinde ki etkileri dönemlere ayrılarak 

1980’lere kadar izlenen ekonomi politikaları açıklanmıştır. Son olarak ise neoliberalizm 

ile değişen siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler ışığında 1980 sonrası Türkiye’nin 

uygulamış olduğu politikalar incelenmiştir. Uygulanan politikalara dikkat çekilerek 

kalkınma kuramlarının sosyoekonomik yapı üzerinde ki etkileri analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Az gelişmişlik, Neoliberalizm, AGÜ’ler, Kalkınma. 
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ABSTRACT 

This thesis is during the period after World War II and how developing countries 

used development theories for growth and development. In the years of 1980-2002 we 

studied Turkey as an example. First of all we analyzed development and growth theories 

according to the change in history.  Because of this reason after 1970 the world witnessed 

economic and political changes and for this reason underdeveloped countries were left 

without attention and neoliberal policies expanded. For this reason new policies towards 

underdeveloped countries included new development strategies and theories.  

During the study theories of underdevelopment and development are analyzed, 

after this development principles are explained. Development theories in Turkeys 

economic history can be separated into periods until 1980s. Finally how neoliberalizm 

changed political, social, and economic developments after the 1980s in Turkeys new 

politics are explained. The policies taken toward development theories according to social 

economic structures and how they are effected are analyzed. 

Keywords: Underdevelopment, Neoliberalism, UDCs, Development 
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GİRİŞ 

İnsanlığın varoluşundan bu yana temel hedefi hayatta kalabilmek ve yaşamını 

sürdürebilmektir. Bu amaç doğrultusunda girişmiş olduğu tüm çaba ve faaliyetler 

geçmişten günümüze devam eden temel bir olgudur. İnsanlığın yaşamını sürdürebilmek 

için içinde yer aldığı üretken yapının zamanla nüfusun artmasına paralel olarak insanların 

bir arada yaşadıkları bir yapı içerisine dönüşmesiyle birlikte toplumsal ve ekonomik 

ilişkiler bütünü dahilinde yeni bir yapı ortaya çıkmıştır.  

Zaman içerisinde yaşanan gelişmeler sonucu insanlığın hem ekonomik hem de 

toplumsal olarak refahını arttırmak yolunda bütüncül bir çerçevede hareket etmiş olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda sosyal bilimlerde hâkim olmaya başlayan kalkınma 

kavramının ekonomik ve toplumsal gelişme temelinde yaşanan gelişmeleri yorumlamak 

için referans olarak alındığı görülmektedir.  

Kalkınma iktisadının İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde sosyal bilimler 

literatürüne bir iktisat bilim dalı olarak katıldığı görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın 

ardından oluşan iki kutuplu sistemin başını çeken ABD ve SSCB’nin Soğuk Savaş olarak 

nitelendirilen bu dönemde yeni bağımsızlığına kavuşan devletlere yönelik ilgilerinin 

arttığı gözlenmektedir. Sosyalizm ve liberalizm çekişmesinin hâkim olduğu yapı 

içerisinde bağımsız olan devletlerin hangi yapı içerisinde dahil olacağı büyük önem 

taşımaktaydı. Bu doğrultuda azgelişmiş olarak adlandırılan ülkelerin sorunları gündeme 

gelmeye başlamış ve AGÜ’lerin nasıl kalkınacakları konusu içerisinde plan ve program 

önerilerinin hayata geçirilmesi hususunda izlenilen düşünce ve programlar bütünü 

oluşturulmuştur. 

GÜ’lerin sahip oldukları sosyoekonomik yapı uzun tarihsel, kültürel, ekonomik 

ve siyasal birikimin ardında yatan deneyim ve çabaların ürünüdür. AGÜ’lerin de sahip 

oldukları sosyoekonomik yapı farklı bir serüvenden geçmiş olmasından dolayı içsel 

dinamiklerinin GÜ’lerden oldukça farklı olduğu görülmektedir. Bugünün gelişmiş 

ülkelerinin sahip oldukları zenginliklerin birçoğunu geçmiş dönemlerde azgelişmiş 

olarak adlandırılan ülkelerin kaynaklarını alarak bir gelişme süreci geçirdikleri 

görülmektedir. 

Yapmış olduğumuz çalışmanın bütüncül analizine göre kalkınma iktisadının 

AGÜ’lere yönelik bir program olarak ortaya çıktığı zaman diliminden çok daha önce 
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AGÜ’lerin gelişmek için ihtiyaç duydukları kendilerine ait doğal kaynakları ellerinden 

alınmıştır. Bu sebepten dolayı az gelişmişliğe dikkat çekilerek kalkınma iktisadı ve 

azgelişmişliğin farklı zaman dilimlerinde meydana geldiği görülmektedir. Kalkınma 

iktisadı genel olarak AGÜ’lerin nasıl kalkınabilecekleri konusunda çeşitli uygulamaları 

önermelerine rağmen AGÜ’lerin neden gelişemediği doğrultusunda geçmiş dönemde 

yaşanan gelişmeleri dikkate almamaktadır. 

1970’lerde küreselleşmenin dünya ölçeğinde kendini hissettirmesi ve neoliberal 

politikaların dünya ölçeğinde hissedilmeye başlaması sonucu oluşan ekonomik ve 

toplumsal yapının gelişmemiş ülkeler için olumsuz yönde etkilerinin ortaya çıktığı 

barizdir. Özellikle 1980 sonrası dönemde neoliberalizmin siyasal, ekonomik ve kültürel 

yapılarıyla etkili olması sonucu azgelişmiş ülkelere olan ilginin azaldığı ve GÜ’lerin 

azgelişmiş ülkeleri neoliberal politikalar doğrultusunda IMF ve DB gibi uluslararası 

kurumlarla harekete geçirmeye çalıştığı görülmektedir.   

Bu çalışmanın amacı; Günümüzde az gelişmiş ülkelerin içerisinde biriken 

sorunların yanında dışsal faktörlerden kaynaklanan sorunların da eklenmesi ile 

AGÜ’lerin sosyoekonomik yapılarını ne derecede iyileştirilebileceği konusunu öne 

çıkarmaktır. Bu bağlamda kalkınma iktisadının AGÜ’lerin kalkınmasına yönelik sunmuş 

olduğu çerçevenin gerçekten de AGÜ’lerin ekonomik ve toplumsal yapılarında gözle 

görülür bir iyileştirme sağlayıp sağlamadığını görebilmek için bir analiz yapmaya 

çalıştık. Az gelişmiş bir yapıdan gelişmekte olan bir yapıya evirilen ülkelerin kalkınma 

iktisadı çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalara ne derecede katılıp katılmadıkları 

konusu tarafımızca önem arz etmektedir. 

Bu sebepten ötürü gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin kalkınma iktisadı 

çerçevesinde izlemiş olduğu politika ve uygulamalara bakarak Türkiye’nin 

sosyoekonomik yapısında özellikle 1980-2000 yılları arasında meydana gelen 

gelişmelere kalkınma iktisadının ne denli etki ettiğinin incelenmesi gerektiğinin önemli 

olduğu kanaatindeyiz.  

Yapmış olduğumuz çalışmanın ilk bölümünde kalkınma kavramından hareketle 

büyüme, modernleşme, batılılaşma kavramları ile kalkınma kavramının benzerlikleri ve 

nasıl bir ilişki içerisinde oldukları yönünde bir bağlantı kurularak bu ilişki açıklanmaya 

çalışılmıştır. Kavramların tanımlamasından sonra azgelişmişlik kavramının tanımı ve 
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sorunsalı anlatılarak kalkınma iktisadı çerçevesinde nasıl ele alındığı üzerinde durulmaya 

çalışılmıştır. 

Kavram tanımlamalarının ardından kalkınma iktisadının nasıl bir serüvenden 

geçerek sosyal bilimlerde vücut buluşu anlatılmak istenmiştir. Bu doğrultuda sanayi 

devrimi öncesi dönemden başlayarak özellikle merkantilist dönemde yaşanan ekonomik 

ve sosyal gelişmeler ışığında değişen sosyoekonomik yapı üzerinde durulmaya 

çalışılmıştır. Bunu takiben İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde yaşanan ekonomik, 

toplumsal ve siyasal sürecin İkinci Dünya Savaşı sonrası nasıl bir dönüşüm geçirdiği 

üzerinde durularak kalkınma iktisadının İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya 

çıkışı dahilinde sosyal bilimler de hâkim bir disiplin olarak kabul görülmesi belirli bir 

tarihsel çerçevede anlatılmak istenmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan kalkınma iktisadının 1970’li 

yıllarda meydana gelen değişimler ışığında kalkınma yaklaşımına yönelik farklı 

argümanların dahil olması sonucu geçirmiş olduğu dönüşüm anlatılmıştır. Özellikle 

neoliberalizmin dünya ölçeğinde yaygınlaşmasıyla kalkınma iktisadının değişen 

sosyoekonomik yapı içerisinde nasıl bir yapılanma ve dönüşüm geçirdiği yönünde bir 

analiz yapılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümün son kısmında ise ortaya çıkan kalkınma 

kuramları anlatılarak bu kuramların nasıl bir kalkınma süreci önerdikleri üzerinde 

durulmuştur. 

İkinci bölümde ise ilk bölümde anlatılan kalkınma kuramlarının Türkiye üzerinde 

ne denli etkili olduğu Türkiye iktisat tarihi özelinde ele alınarak analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Bu sebepten ötürü Türkiye ekonomisi üzerinde meydana gelen gelişmelerin 

sosyoekonomik yapı üzerindeki etkilerine bakılarak 1980’lere kadar olan dönem ele 

alınmıştır. Bu bağlamada Osmanlı’dan arda kalan yapı üzerine inşa edilen Türkiye 

ekonomisi kısaca anlatılmış, savaş yıllarından başlanarak kuruluş yılları, cumhuriyet 

dönemi, devletçilik ve planlı dönem üzerinde durulmuş aynı zamanda bu dönemlerde 

uygulanan ekonomi politikaları anlatılarak izlenen politikaların sosyoekonomik yapı 

üzerinde bırakmış olduğu etkiler incelenmiştir. 

Çalışmamızın asıl konusunu oluşturan üçüncü bölümde ise sağlam bir analiz 

yapmamıza imkân verecek olan altyapıyı birinci ve ikinci bölümde yer vermiş 

olduğumuzdan dolayı Türkiye’nin 1980-2001 yılları arasında izlemiş olduğu ekonomi 
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politikaları ile değişen sosyoekonomik yapısını üzerinde kalkınma ve büyüme 

kuramlarının etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede neoliberalizm ile 

ekonomik ve toplumsal yapının değişmesi sonucu kalkınma olgusunun Türkiye üzerinde 

ki değişimi gözlemlenmiştir. Bu değişimi detaylı bir şekilde anlamak için 1980 sonrası 

dönem iki bölüme ayrılarak Türkiye’nin kalkınma iktisadı çerçevesinde izlemiş olduğu 

politikaların etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır.  
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1.  KALKINMA-BÜYÜME KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI VE 

KALKINMA İKTİSADININ GELİŞİMİ 

Bu bölümde kalkınma kavramı modernizm, kapitalizm, büyüme, azgelişmişlik 

kavramları ile birlikte analiz edilerek kavramın tanımlanması yapılmaya çalışılacaktır. 

Bölümün ikinci kısmında ise kalkınma iktisadının tarihsel gelişimi ve iktisat üzerine 

ortaya çıkan kuramların açıklanması ve değerlendirilmesi yapılacaktır.  

1.1. KALKINMA-BÜYÜME-MODERNLEŞME-BATILILAŞMA 

Kalkınmanın bir kavram olarak kullanılmaya başlanması yüzyıllık bir serüvene 

sahiptir. Kavramı tanımlayabilmek için toplumların geçirdiği değişim göz önüne alınarak, 

toplumsal yapının sanayi devrimi ile birlikte değişen yapısı ve bunun ardından 

kapitalizme geçiş ve daha sonrasında gerçekleşen küreselleşme ile birlikte bu kavramın 

literatürde yer almasını sağlayan değişim sürecine bakmamız gerekir. Buradan da 

anlaşıldığı üzere modernleşme, büyüme ve azgelişmişlik anlaşılmadan kalkınmayı tek 

başına tanımlamak mümkün gözükmemektedir. İlk olarak kalkınma kavramı ikinci dünya 

savaşı sonrasında bu kavramlarla özdeş kabul edilmiş ve aynı anlama geldiği düşünülerek 

birbirlerinin yerine kullanılır hale gelmişlerdir. 

Kalkınma yerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en çok tercih edilen veya aynı 

anlamlara geldikleri düşünülen kavramlardan birisi büyüme kavramıdır. Bunun sebebini 

iktisadi gelişme, sanayileşme olmadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğinin düşünülmesi 

ve kalkınma iktisadının ortaya çıktığı Batılı devletlerin geçmişte iktisadi büyümeyle 

birlikte kalkındıkları örneğinden yola çıkarak iki terimi aynı anlamda kullanmakta bir 

beis görmediklerini söyleyebiliriz.1 Büyüme kabaca bir nesnede, ülkede, toplumda, kişide 

vs. niceliksel olarak gelişmeyi ifade eder. Buradan da anlaşılacağı üzere büyüme somut, 

hesaplanabilir özelliğe sahiptir. İktisadi olarak da bir ülkenin büyümesi demek o ülkenin 

sanayi yatırımlarının, kişi başı milli gelirinin yani ekonomik refahının arttığı anlamına 

gelmektedir.  Kalkınma kavramı ise sadece niceliksel olarak değil niteliksel olarak da bir 

toplumun sosyal olarak eğitim olanakları, sağlık koşulları ve refah düzeylerinin 

iyileştirilmesi aynı zamanda  siyasal olarak da bireysel özgürlüklerin geliştiği, kişilerin 

temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alındığı, ekonomik düzeyde GSYİH’nin ve 

                                                      
1 Hakan Mıhçı, ‘’Kalkınma: Bir Terim Neyi Anlatır?’’, Ekonomik Yaklaşım, C. VII, No: 23, 1996, s. 68. 
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kişi başı üretim düzeyinin arttığı, kurumsal olarak devlet özelinde sosyal refah gözetilerek 

toplumdaki değişimleri belirli bir plan ve düzen içerisinde gerçekleştirilmesini ifade eder. 

Kalkınma ile eş anlamlı olarak kullanılan modernleşme kavramı ise Batılılaşma 

ile özdeş kullanılan bir kavramdır. Çünkü modernleşme dediğimiz olgu sanayi devrimi 

öncesinde başlayan yeni icatların bulunması ile daha sonra buharlı makinenin bulunması 

ve günümüz koşullarına ulaştığı biçimi ile teknolojideki ilerlemeyi anlatır. Bu kavramın 

batılılaşma ile birlikte kullanılmasının nedeni teknik araçların ilk olarak Batı tarafından 

geliştirilerek Batı toplumunun ilerlemesinden dolayıdır. Yani batı toplumu geleneksel 

toplumdan modern topluma geçişin öncüsü konumundadır. Aynı modernleşmede olduğu 

gibi kalkınmanın ortaya çıkması ve gelişmesi de teknolojik gelişmeler ile mümkün 

olmuştur. Dolayısıyla kalkınma yazınının ilk dönemlerinde Avrupalı aydınlanma 

ideolojisinin ‘’Avrupa’nın yakalamış olduğu bilim, endüstri ve teknoloji nimetlerini batılı 

olmayan diğer toplumlara rasyonel aydınlanma, maddi gelişme ve yüksek uygarlık 

biçimine ulaşma olarak taşımıştır.’’2  

Modernleşme ve kalkınma kavramının özdeş kullanılması nasıl ki batıdaki 

teknolojik gelişme ile açıklanıyorsa batıdaki ekonomik ve toplumsal sistemin kapitalizm 

ile yeniden şekillenmesi çerçevesinde modernleşmeyi, ilerlemeyi bir bütün içerisinde ele 

almamız gerekmektedir. Bu yüzden kavramsal bütünlüğü sağlamak için kapitalizm 

olgusunun tarihsel serüvenine ve içerik olarak neleri değiştirdiğine bakmamız gerekiyor. 

Çünkü batının gelişimi sanayi devrimi sonrası feodalizmin yıkılması ve kapitalizme geçiş 

ile mümkün olmuştur. Kapitalizm ile birlikte sadece ekonomik yapı değişmemiş 

toplumsal dinamikler de bir dizi değişim ile karşılaşmıştır. Tarihsel açıdan kapitalizmin 

vücut bulduğu döneme bakılırsa emek, toprak ve paranın metaya dönüşmesi ile bir dizi 

ilişkiler bütünü yaratılmıştır. Kapitalist için emek, mal ve paranın metaya dönüşmesi ile 

meta üzerinden elde edilecek değere el koyarak yani para biriktirerek bir değer sistemi 

yaratılmıştır. Bu ilişki kurulurken sadece ekonomik düzeyde kalmamış toplumların 

yaşayış biçimlerini de değiştirmiştir. Bu etkileşimin sonucunda toplumlar kendilerini 

geliştirmek, iyileştirmek ve yaşadığı çevreyi daha anlamlı kılabilmek üzerine geleneksel 

toplumdan modern topluma geçiş için kalkınmayı, ilerlemeyi amaç edinmişlerdir. 

Modern toplumun getirmiş olduğu bir nesne olarak kişi, başarısı, üretkenliği ve emeği 

                                                      
2 Fuat Ercan, Gelişme Yazını Açısından: Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, 2. Baskı, İstanbul: Bağlam 

Yayınları, 2003, s. 82. 
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üzerinden para kazanmayı dolayısıyla toplumsal ilişkiler bütünü içerisinde her zaman bir 

ilerlemeyi ve bunun nimetlerinden faydalanmayı kendisine amaç edinmiştir. Böylece 

modern toplumlar bu ilerlemeye sahip olacağından kendileri için modernleşme veya 

gelişme açısından bir yenilik getirme yerine, öncelikle geleneksel toplumların kendileri 

gibi ilerlemiş, sanayileşmiş olabilecekleri düşüncesinden hareketle bir dizi meşruiyeti 

olan açıklama getirmişlerdir. Modernleşme dediğimiz olgu sanayi devrimi ile birlikte 

ortaya çıktığından kapitalizmin bir ürünüdür diyebiliriz. Bunun sonucunda aslında 

kapitalizmin kendi doğasına bakmamız gerekir; bu yapıya baktığımız zaman kapitalizmin 

her zaman kapitalist olmayanı kendi potası içinde eritmeyi amaç edindiğini görüyoruz. 

Çünkü kapitalizmin ayakta kalması onun dünya üzerinde sanayi, ticaret, kültürel olarak 

genişlemesine bağlıdır. Buradan yola çıkarak bahsetmiş olduğumuz geleneksel 

toplumların, modern topluma geçişi için gerekli gördüğümüz nedenler (modernleşme, 

ilerleme, büyüme, sermaye birikimi vs.) aslında kapitalizmin kendisini anlamlandırması 

ve hayatta kalması için gerekli olanlarla aynı materyallerdir. 

1.2. AZGELİŞMİŞLİK 

Bilindiği gibi terminolojiye katılan kavramlar batı ideolojisinin bize sunduğu 

kapitalizmin ortaya çıkışıyla beraber batının ilerlemiş toplumlarının bir ürünüydü. 

Gelişmişlik ve azgelişmişlik kavramları ele alındığında kavramların birinin diğeri 

tarafından tanımlanması söz konusudur. Yani bir ‘’öteki’’ yaratılması ortaya çıkmaktadır. 

Batı ideolojileri kendilerini tanımlarken diğerlerini geri kalmış olarak adlandırıyorlar. 

Bunu yaparken de aynı zamanda kendi ilerlemelerini diğerlerine dayatarak onlarında 

kendilerini tanımlamasında rol oynuyorlar. Geri kalmış toplumların kendilerini 

adlandırması bu öteki üzerinden kurularak kendi kültürel ve toplumsal yapılarına da 

yabancılaşmaları sağlanıyor. Esasen konunun bütünlüğüne bakıldığında geri kalan 

toplumlar gelişmek için kendilerine batıyı referans almayı içselleştireceklerdir. ‘‘Bu 

süreçte, Batı dışında kalan ulus ve cemaatler için ‘batılılaşma’, ‘sanayileşme’ ve hatta 

‘modernleşme’, Batı uygarlığının yarattığı maddi ilerlemeye ulaşmanın farklı isimler 

altındaki temel aracı haline gelmiştir.’’3 

                                                      
3 H. W. Arndt, Economic Development: The History Of An Idea, Chicago: The University of Chicago Press.’den 

aktaran; Hakan Mıhçı, Ekonomik…, s. 66. 
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Gelişmemiş üzerinden tanımlanan toplumlar Batı’nın ilerlemesine geç katıldıkları 

veya aynı şekilde ilerleme sıçramasını gerçekleştiremedikleri için Batı dışında tutulmuş 

Azgelişmiş Ülkeler veya Üçüncü Dünya Ülkeleri olarak adlandırılmışlardır. Üçüncü 

Dünya olarak adlandırılan ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bloklaşma sonucu 

taraftar olmayan ve dışarıda kalan ‘’bağlantısızlar’’ diye adlandırılan ülkelerdir. 

Azgelişmişliğin tanımlanmasında kullanılan diğer bir ifade ise merkez - çevre ülke 

ayrımında ‘’çevre ülke’’ olarak AGÜ gösterilmekte, merkez ülke olarak ise BKÜ 

gösterilmektedir. Bir iktisatçı olan S. Kuznets azgelişmişliği tanımlarken üç değişken göz 

önüne almıştır. Bu değişkenler; uluslararası gelişmişlik farklarına göre sıralamada 

AGÜ’ler bu sıralamanın en altında yer alır, ülkede gerçekleşen ekonomik  kaynakların 

kullanım potansiyeline göre ülkenin ihtiyacı olan üretimin altında üretim yapılması, bir 

ülkede toplumsal ve bireysel temel ihtiyaçların karşılanması bakımından ülkeler bunu 

karşılayamayacak durumda ise  azgelişmiş olarak adlandırılır.4 Azgelişmiş ülkelerin 

kendilerini tanımlaması da yukarıda yapılan tanımlamalar ve bu tanımlamaları 

içselleştirmelerinden dolayı böyle olunca kalkınmayı ve ilerlemeye ulaşmak bu ülkeler 

için amaç haline gelmiştir.  

Gelişmiş ve azgelişmiş olarak tanımlanan ülkeler birbirinden ayırt edilirken bir 

takım ölçüm değerleri kabul görmüştür. Azgelişmiş ve gelişmiş ülkeleri birbirinden ayırt 

ederken genel olarak kullanılan kriterler kişi başına düşen milli gelir, gelir dağılımının 

eşitliği, yatırımların yöneldiği sektör, kır - kent ayrımı üzerinden nüfusun demografik 

dağılımı, yaşlı - genç nüfus yoğunluk olarak farklılığı, bebek doğum - ölüm oranları, 

yoksulluk, işsizlik oranı, ülkede siyasi katılımın yoğunluğu, eğitim, sağlık, hukuk gibi 

birçok etmen gösterge sayılabilir. Gösterilen bu ayırt edici etmenler azgelişmişlik ve 

gelişmişlik arasındaki farkın ne olduğuna dair kabataslak kriter olarak öne sürülen 

kavramlardır.  

Azgelişmiş ülkelerin kalkınma, büyüme ve ilerlemeyi amaç haline getirmeleriyle 

birlikte gelişmiş ülkeler de dünya ekonomik sistemi olan kapitalizmin devamı gereği 

azgelişmiş ülkelerin kalkınmasına ilgi duymak zorunda kalmışlardır. Çünkü İkinci Dünya 

Savaşı sonrası artan üretimin pazar arayışı ve dış ticaret hadlerinin savaş dolayısıyla 

düşmesi gelişmiş ülkeleri bu yola sevk etmiştir. Bu ilginin ekonomik olduğu kadar siyasal 

                                                      
4 Han ve Kaya E., İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 5.  
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yönü de bulunmaktadır. Siyasal olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası bloklaşma ve taraf 

arama durumuna kalkınma iktisadi tarihi serüveninde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

1.3. KALKINMA İKTİSADININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

‘’Kalkınma İktisadı’’ olarak ortaya çıkan bir disiplinden bahsetmeden önce 

dünyada ki ekonomik sistemlerin nasıl oluştuğu, hangi evrelerden geçtiğine değinmekte 

fayda görüyoruz. İktisadi olarak merkantilizm ile birlikte başlayan süreçten kapitalizm 

olgusunun yerleşmeye başladığı sanayi devrimi sonrası ve özellikle ikinci dünya savaşı 

ile birlikte azgelişmiş ülkelere uluslararası ilginin arttığı ve bu ilgiden dolayı yeni bir 

yazının başlaması kalkınma iktisadını ortaya çıkartmıştır. Bu iktisadın 1970’lere doğru 

çekiciliğini yitirmesi ile 1970’lerden sonra neoliberal uygulamalara geçişin yeni yeni 

başladığı dönemde kalkınma iktisadının gelişimi farklı bir çerçeveye oturmaya 

başlamıştır.5 

1.3.1. Sanayi Devrim Öncesi ve Sonrası 

Sanayi devrimi öncesinde merkantilizm 15. ve 18. Yüzyılları arasında hâkim olan 

bir nevi ticaret kapitalizmi olarak ifade edilmektedir. Zenginliğin ölçütü olarak değerli 

madenlere sahip olmak altın ve gümüş gibi belirlenmiştir. Avrupalı devletler İngiltere 

öncülüğünde ticareti geliştirmişler ve dünyanın geri kalan toplumlarından Avrupa’ya 

doğru bir gelir transferi gerçekleştirmişlerdir. Bunun sonucunda sermaye birikimi 

gerçekleşmiş ve bu dış ticaretin getirdikleriyle Avrupalı devletler servet biriktirirken 

kaynağın asıl sahibi toplumlar geri kalmışlardır. 

Merkantilist dönem birçok boyutu ile sanayi devriminin sac ayaklarını 

oluşturmaktadır. Sanayi devriminin Avrupa’da ortaya çıkmasını ‘’…coğrafi, kültürel, 

ekonomik, ticari, demografik unsurların bir arada etkisi Batı toplumlarında ve öncelikle 

İngiltere’de sanayileşmenin başlamasını sağlamıştır.’’6 Sanayileşmenin başlaması ile 

beraber Avrupa toplumlarının ilerlemesi dünyanın geri kalanından çok ileri boyutlara 

ulaşmış ve büyük bir sıçrama gerçekleşmiştir. Bu sıçrama sonucunda sanayileşmiş ülkeler 

ile geri kalmış ülkeler arasında uluslararası ticaretin gelişmesi de yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Sanayileşen ülkelere AGÜ’ler tarafından ham madde ihracı gerçekleşmiş 

bunun sonucunda dış ticaret ülkeler arasında karşılıklı çıkar ilişkisine neden olmuştur. Bu 

                                                      
5 Fikret Şenses, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Gerilemesi, 1. Baskı, İletişim, 1996, s. 15. 
6 Didem Gürses, Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler, Yıldız Teknik Üniversitesi, s. 115. 
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çıkar ilişkisi de AGÜ’lerin aleyhine olurken daha çok sanayileşmiş ülkeler için avantaja 

dönüşmüştür. Sanayileşmiş ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasında karşılıklı çıkar ilişkisi 

aniden olmamıştır, sanayileşen Avrupa öncelikle kendi arasında ve kolonileri ile karşılıklı 

çıkar ilişkisini sürdürmüş daha sonra ki süreçte koşulların geri kalmış ülkelerin ham 

maddelerinin ithal edilmesi mümkün olduğunda gerçekleşmiştir.7 

Bu mümkünlükte ilerleyen süreçte teknolojik gelişmeler ile yollar, demir yolları 

ve limanların geri kalmış ülkelerde gerekli olduğu inancı ile bizzat sanayileşen devletler 

öncülüğünde gerçekleşmiştir. Avrupa ülkelerinde gerçekleşen sanayi devrimi sadece 

ekonomik bazlı olmamıştır, ekonomik refahın artmasıyla toplumların talebi artmış ve 

devletlerde bu talebe cevaben eğitim, sağlık, siyaset, adalet gibi konularda gelişmeler 

gerçekleştirmiştir. Yani Avrupa’nın kalkınması kendi içsel dinamiklerinin tarihsel bir 

serüvende birbirini tetiklemesi sonucu olduğunu görüyoruz. Buna karşılık iyi bir örnek 

olarak İngiltere sanayisinin 19. yüzyılda Hindistan’da pamuk ve keten ürünlerinin 

İngiltere’ye girişini zorlaştıran yüksek vergiler konulmuştur. Bunun sonucunda Hint 

malları ucuzlamış ve Hint pazarına İngiltere sanayisinin girmesiyle Hindistan’daki yerel 

esnaf ve zanaatkar bu durumdan kötü etkilenmiştir. 

İngiltere’de tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte hem nüfusun çok büyük 

olmaması hem de fabrikalar sayesinde emek tabanı kolayca yeni yapıya adapte olmuştur. 

Buna karşılık Hindistan’da esnaf ve zanaatkarlar İngiliz mamul malları ile başa 

çıkamamış ve tarıma dönmek zorunda kalmışlardır. Çünkü Hindistan’da fabrika 

kurabilmek için gerekli sanayi bulunmamakta bu karşılıklı çıkar ilişkisinden İngiltere 

yararlanmaktadır.8 Buradan da anlaşılacağı üzere azgelişmiş ülkelerin kalkınamamışlığı 

sadece kendi içsel dinamiklerinden kaynaklanmaz, dışarıdan müdahalenin yaratmış 

olduğu sonuçlar gelişmeyi olumsuz etkilemektedir. 

Kapitalizmin giderek kendini göstermesi ile birlikte Adam Smith önderliğinde bir 

takım liberal düşünceler dile getirilmiştir. Özellikle iş bölümü ve uzmanlaşma dünya 

piyasalarında kabul gören bir yaklaşıma dönüşecektir. Daha sonraki süreçte azgelişmiş 

(çevre) ülkeler sanayileşmiş ülkelere onların ihtiyaçları doğrultusunda belirli malları 

ihraç etmeye yönlendirileceklerdir. Bu dönemde eşitsiz bir gelişme karşımıza çıkacak ve 

bu eşitsiz gelişme dünya ölçeğinde daha fazla yayılma alanı kendisine açacaktır.  

                                                      
7 Fikret Başkaya, Azgelişmişliğin Sürekliliği, 4. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 2001, s. 75. 
8 A.g.e, s. 78. 
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1.3.2. İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası 

20. yüzyıl başlarında dünya ekonomisi liberal politikaların söylemleriyle hareket 

ederken birtakım krizler liberal politikaların cevap verememesi veya çözüm 

üretememesiyle derinleşmiştir. Özellikle 1929 ekonomik buhranı tüm dünyayı 

etkilemiştir. Bunun sonucu ithalat ve ihracatlar da büyük düşüşler olmuştur. Birçok devlet 

liberal politikaların yani serbest piyasa ve ticaret anlayışının dış ticareti canlandıramaması 

dolayısıyla gelişmeyi devam ettirebilmek için kendi kendine çözüm aramışlardır. Sonuçta 

birçok ülkenin liberal anlayışı terk ederek korumacılık politikasına geçtiğini görmekteyiz. 

Büyük Bunalım’dan çıkabilmek için ünlü iktisatçı Keynes ise karma ekonomiyi 

savunarak hem serbest piyasayı hem de devletin korumacılık yapmasını toplumun 

refahının artmasında yararlı olacağını ve bunalımın böylece etkilerinin kaybolacağını 

söylüyordu.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalkınma iktisadının yükselişi ABD’nin yeni bir 

ekonomik güç olarak ortaya çıktığı bir dönemdir. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 

Truman ve Marshall yardımları ile Avrupa’nın ve Japonya’nın tekrar inşasında oynamış 

olduğu rol dikkatleri çekmişti. Yapılan yardımların olumlu sonuçlar vermesi sonucunda 

AGÜ’lerin kalkınma ve gelişmeye olan inançlarını arttırıyordu. AGÜ’lerin inancının 

artması GÜ’lerin onlara olan ilgisiyle birleşince kalkınma iktisadı dünya geneli kabul 

gören bir iktisada dönüşüyordu. 

Bu da kalkınmanın ekonomik ve teknik bir sorun olarak görülmesine, bunu 

gerçekleştirmenin    de bir çeşit ‘’sosyal mühendislik’’ olarak algılanmasına 

dayanıyordu. Bu düşünceye göre, kalkınma salt bir ekonomik olgudur. Ekonomik 

kalkınma da ekonomik büyümeyle özdeşir. Ekonomik büyümenin motoru yatırımlardır. 

Yatırımların gerisinde de tasarruflar vardır. Eğer iç tasarruf yetersiz kalıyorsa, bu açık 

dış yardımla giderilebilir, girişimci eksikliği de devlet müdahaleleri ile ödünlenebilir. 

Tabi sermaye ve teknik bilgi de sanayileşmiş ülkelerden    sağlanabilirdi.9 

Kalkınma iktisadına dair kuramlar bu dönemde yaygınlaşmış ve birçok iktisatçı 

bu konuya dair görüş bildirmişlerdir. Özellikle Rosenstain Rodan, R. Nurkse, A. 

Hirschman, F. Milikan, A. Lewis, Eugene Stanley ve W. W. Rostow gibi kuramcılar 

azgelişmişlik üzerinden kalkınmanın gerekliliğine ilişkin olarak genel bir çerçeve 

sunmuşlardır. İlk olarak az gelişmişliği anlatmak bağlamında karşılaştırmalı yöntemi 

                                                      
9 Fikret Başkaya, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, 3. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 2000, s. 43. 
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kullanmışlardır. Daha sonra azgelişmiş olmanın nedenini o ülkelerin içsel dinamiklerine 

bağlamışlar ve dış etkenleri görmezden gelmişlerdir. Gelişmemişliğe neden olarak 

tasarruf ve yatırımlardaki yetersizliğin yanında pazarın küçük olmasından 

kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Buradan hareketle Nurkse, ‘’Kısır Döngü’’ analizi 

bağlamında azgelişmiş ülkelerin kalkınmasının her zaman tıkandığını ve sonuca 

ulaşamayacağını belirtmiştir. Daha sonraki süreçte azgelişmişliği normalleştirerek 

aslında azgelişmiş ülkelerin gelişebilecekleri yönünde iyimser bir bakış açısına 

bürünmüşlerdir. Nurkse’nin belirtmiş olduğu ‘’Kısır Döngü’’ söyleminden kurtulmanın 

yolu olarak dış müdahalenin gerekli olduğunu meşrulaştırmışlardır. Tüm bunların 

gerçekleşmesi için ise planlamanın gerekli olduğu yönünde argümanlar ileri 

sürmüşlerdir.10 

Bu dönemde azgelişmiş ülkeler nezdinde planlı kalkınma ve ithal ikameci sanayi 

uygulamaları başlatılmıştır. Azgelişmiş ülkeler arasında uygulanan kalkınma politikaları 

farklı sonuçlar doğurmuştur. Özellikle 1970lerde başlayan farklılaşma 1982-90 arasında 

yapılan gözlemlere göre Latin Amerika ve Karayipler’de büyüme oranları yavaş artarken 

Doğu Asya’da hızlı büyüme görülmüştür. Kuzey Afrika ülkeleri ise büyümenin aksine 

gerilemiştir.11 

Kısaca bu dönemde önerilen kalkınma programları uygulanmış lakin istenilen 

sonuçlar tüm azgelişmiş ülkelerde alınamamıştır. Bunu tek bir sebebe bağlamak 

açıklayıcı olmaktan uzaktır. Her ülkenin kendi dinamikleri ve dışarıdan yapılan 

müdahalenin orantılılığı gibi birçok faktörün birleşmesinden meydana gelmektedir. 

Sonuç olarak 1970ler ile beraber kapitalizmin yapısal krizlere girmesiyle artık yeni bir 

dönemin başlangıcı sayılabilecek neoliberalizme geçiş aşamasının olduğu 1970-1980 

arası dönem sonrasında farklı kalkınma paradigmaları vücut bulacaktır. 

1.3.3. Neoliberalizme Geçiş ve Sonrası 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra GÜ’lerin önermiş olduğu kalkınma politikaları 

ile AGÜ’lerin kalkınması için uygulanan plan ve programlar 1970’lere doğru 

popülerliğini yitirmiştir. Kalkınma ve büyümeye olan inancın azalması; 1970 sonrası 

dünya ekonomik sisteminin farklı bir yapıya evirilmesi ile neoliberalizme geçişi mümkün 

                                                      
10 Fuat Ercan, Modernizm…, s. 85-93. 
11 Fikret Şenses, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim, 1996, 1. Baskı, s. 99. 
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kılan bir dizi kriz ve sorunun ortaya çıktığı bir dönemdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

devletin ekonomiye müdahalesi ile kalkınma politikaları uygulanmış ve azgelişmiş 

ülkeler arası farklılıklar olsa da genel olarak olumlu denilebilecek sonuçlar alınmıştır. 

1970li yıllarda AGÜ’lerde yoksulluk, iç ve dış borç yükü, işsizlik ve enflasyon artışı, 

ödemeler dengesinde bozukluk gibi birtakım parametrelerde artış ve olumsuzluklar baş 

göstermiştir.12  

Özellikle uluslararası para sisteminin yenilenmesi ile bu dönemde ortaya çıkan 

siyasi olarak Ortadoğu özelinde yaşanan savaşlar ve ekonomik krizler ile petrol 

fiyatlarındaki artış, 1971 ABD Başkanı Nixon’ın deklarasyonu ile doların altın üzerinden 

değerinin ortadan kaldırılması ile dolar uluslararası dalgalanmaya bırakılmıştı. Bu 

dönemde doların değer kaybetmesiyle uluslararası piyasalarda ve dış ticarette düşüşe 

neden olmuş bunun sonucunda GÜ’lerde yaşanan ekonomik kriz beraberinde AGÜ’lere 

olan ilginin veya yardımların azalmasına sebep olmuştur. Üçüncü dünya ülkelerine olan 

ilginin azalması ile bu ülkelere olan yaklaşım farklı bir formasyon almıştır. Özellikle 

1944 Bretton Woods ile kurulan International Monetary Fund(IMF) ve daha sonrasında 

Dünya Bankası (DB) uluslararası para ve finans sisteminin istikrarının sağlanması, 

yoksulluğun azaltılması, uluslararası ticaretin geliştirilmesi, sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin amaçlarına ulaşabilmesi için özellikle kriz dönemlerinde birtakım 

çözümlemeler sunmuşlardır.13  

IMF, 1970’li yıllarda kalkınma sürecinin devam edebilmesi için belirli istikrar 

politikaları önermiştir. Bu istikrar politikalarını gerçekleştirmek için ülkelere önerilen 

politikalar başarısız olmuştur. Çünkü IMF, kredi verdiği ülkelerin yapısal özelliklerinin 

aynı olduğu varsayımından hareketle bu programları önermişti. 1980’li yıllardan itibaren 

IMF, farklı bir yol izleyerek değişen koşullar çerçevesinde yapısal uyum politikalarına 

geçmiştir. IMF ve DB krizlerin getirmiş olduğu piyasa durgunluğu çerçevesinde 

yaptıkları anlaşma gereği, IMF artık AGÜ’lere kolaylık sağlamaktan çok bu ülkelerin 

ekonomi politikalarını belirlemeye başlamıştır. Özellikle bu durum IMF’nin Stand-By 

anlaşmaları çerçevesinde önerdiği politikaların DB tarafından yapısal uyum programları 

ile desteklenmesiyle görünür hale geldi. Yukarıda bahsedilen değişen koşullardan kasıt 

                                                      
12 Bahar Burtan Doğan, ‘’Kalkınma İktisadının XX. Yüzyıldaki Gelişim Süreci, İktisat Politikalarına Etkisi ve Son On 

Yıllık Konjonktürün Disiplinin Geleceğine Olası Etkileri’’, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

C. 1, No: 22, 2011, s. 60. 
13 Feride Doğaner Gönel, Kalkınma Ekonomisi, 2. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi, 2013, s. 200. 
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aslında küreselleşmenin getirmiş olduğu ve ülkeler arası farklı siyasi, ekonomik, kültürel 

yapıların birbirini tetiklemesiyle ortaya çıkan değişimi ifade etmektedir. Bu değişim 

beraberinde yeni aktörlere getirmiş-örneğin ulus ötesi şirketler ve bu yeni aktörlerle 

ülkelerarası harita sınırları kalsa da yapısal sınırlar bir anlamda kalkmış veya 

belirsizleşmiştir. Marshall McLuhan’ın 1960’ta ki deyimiyle dünya artık bir ‘’Küresel 

Köy’’e dönüşmeye başlamıştır.14 

Küreselleşme ile birlikte sosyoekonomik hayatın yeni bir boyut kazanması 

sonucu, uluslararası şirketlerin varlığını arttırması ile rekabetin aşırı derecede yükseldiği 

bir arenaya dönüşmüştür. Bunun sonucunda ortaya çıkan yoksulluk, işsizlik, gelir 

adaletsizliği, sağlık, eğitim gibi sosyoekonomik sorunlar uluslararası bir boyut haline 

gelmeye başlamıştır. Bu dönemde bu değişim ile birlikte kalkınma yazını ve politikalarına 

bakış yeni bir perspektif kazanmıştır. Bu yeni yazında rekabetin getirdiği sorunlara çözüm 

arayışlarının odaklandığı noktalar; 

   (…) gelir dağılımının adaletli olması, yoksulluğun azaltılması, kurumların kalitesinin 

arttırılması, kadınların ekonomik yaşama daha etkin katılımı, çevrenin korunması, 

bireylerin özgürlüklerinin ve dolayısıyla tercihlerinin yansıtılması, yaşam beklentisinin 

yükselmesi, okullaşma oranı, temiz suya erişim oranı ve mutluluk artışı gibi insan 

odaklı, kapsayıcı ve katılımcı pek çok değişken yer almaktadır.15 

Buna mukabil de oluşan yeni sorunlara cevap vermek için kalkınma yazınında 

yeni paradigmalar oluşmuştur. 

1.4. GELENEKSEL KALKINMA KURAMLARI 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan geleneksel kalkınma kuramlarının ve 

bunlara yönelik eleştirel kuramların öne çıkanları bu bölümde genel hatlarıyla 

incelenecek ve daha sonraki kısımda küreselleşmenin gelişiyle beraber ortaya çıkan yeni 

paradigmalara değinilecektir.  

1.4.1. Doğrusal Büyüme Aşamaları Modelini Esas Alan Yaklaşımlar 

Bu dönemde ortaya atılan kalkınma yaklaşımlarına göre esas alınan formül 

tasarruf-yatırım-dış yardım üçlüsüne dayanır. Bu formasyonun bağımsızlığını yeni 

                                                      
14 Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Bruce R. Powers, Marshall McLuhan, Global Village. 
15 Ahmet Faruk Aysan ve Devrim Dumludağ, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ankara: İmge Kitabevi, 2014, s. 9-10. 
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kazanmış ülkelerin gelişmesi için ortaya atılan yaklaşımların farklı versiyonlarda farklı 

yazarlar tarafından ifade edilmesi ile vücut bulur.  

1.4.1.1. W. W. Rostow’un Büyümenin Aşamaları Yaklaşımı 

Rostow’un ortaya koymuş olduğu bu teori genel anlamda sadece AGÜ’lere 

odaklanmaktan ziyade genel bir nitelik taşıdığı da söylenebilir.16 Rostow teorisini 

kurgularken kalkınma için toplumların geçmek zorunda olduğu beş aşamadan 

bahsetmektedir. Bunlar; geleneksel toplum aşaması, kalkış için ön hazırlık aşaması, 

kalkış aşaması, olgunluğa geçiş aşaması ve son olarak da kitle tüketim toplumu 

aşamasıdır.  

a) Geleneksel toplum aşaması; 

Bugünkü anlamda modern bilim ve teknolojinin henüz var olmadığı yani Newton 

öncesi bilim, teknoloji ve davranışlara dayalı olarak süren bir üretim, tüketim toplumunu 

ifade eder. Bu aşamada yapılan üretim kendi kendine yeterlilik başta olmak üzere tarıma 

dayanmaktadır. Emeğin yoğun olarak kullanıldığı, üretim tekniklerinin geride olduğu bir 

dönemdir. Sosyoekonomik olarak gelir seviyesinin düşük olduğu yatırım ve tasarrufların 

kısa bir dönem için belirlendiği, piyasa ilişkilerinin sınırlı olduğu bir yapı vardır. 

b)  Kalkış için ön hazırlık aşaması;  

 Kalkış için ön hazırlık aşaması, geleneksel toplumların üretim mekanizmalarında 

iyileşmelerin görüldüğü ve giderek teknik ilerlemelerle emek gücünün kullanımının 

azaldığı dönemi ifade eder. Bu dönemde toplumda gerek bireysel gerek ekonomik, sosyal, 

kültürel ve politik olarak değişimin tüm boyutları ile yaşandığını görmekteyiz. Bu 

dönemde köy ve kent arasında ticaretin gelişmesi beraberinde merkezi olarak devletlerin 

daha güçlü olması gerektiği inancı çerçevesinde piyasanın hızlı, rahat ve serbest 

işleyebilmesi açısından modern hükümetlerin kurulması gerektiği düşüncesi hâkim olur. 

Modern hükümetin gerekliliği özellikle tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi bağlamında 

yapılacak olan yatırımların altyapı, ulaşım, haberleşme gibi alanlara kaydırılması için 

önemlidir. Dönemin koşulları gereği ticaretin gelişmesi ve insanların kendi kendine 

yeterli olmak yerine ticaret için mal üretmesiyle artık toplumlar geleneksel toplum 

                                                      
16 Erol Manisalı, Gelişme Ekonomisi, 2. Baskı, İstanbul: Güryay Matbaacılık, 1978, s. 58. 
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modelinden sıyrılmışlar ve modern toplum çerçevesine oturmuşlardır bu da beraberinde 

kalkışı getirecektir. 

c) Kalkış aşaması; 

Kalkış diğer bir adıyla take-off döneminde artık toplumlar geleneksel olanı 

tamamen geride bırakmaya ve modern ilerlemenin nimetlerinden faydalanmaya 

başlamışlardır. Bu dönemde tarımda ürün çeşitliliği artmakta ve sanayileşme yoluyla 

istihdam alanları genişlemektedir. Özellikle şehirleşmeye ve imalat sektörüne öncülük 

eden büyük şehirler kalabalıklaşmaktadır. Bu dönemde büyüme sürecin bir parçası haline 

gelmiş yatırım ve tasarruflar artmış sonuçta yeni sektörler ve üretim teknikleri ortaya 

çıkmış. Köy-Kent ayrımı çerçevesinde insanlar farklı sektörlerde çalışmak üzere kentlere 

göç etmeye başlamışlardır. Rostow, bu dönemde mali kaynaklar bir kısmının tarıma 

aktarılması gerekliliğinden bahsetmiş, daha sonra tarımdaki toprak sahiplerinin 

yatırımlarını sanayi ve ticarete aktarmasını vurgulamıştır. Ortaya çıkan yeni sektörlerin 

özellikleri arasında ürün piyasasını genişletme yeni üretim fonksiyonları ve teknolojinin 

bu sektörlere girişinin kolay olması gerektiğini vurgulamıştır.17 Kişi başına düşen milli 

gelir dönemin ekonomik çeşitliliği ve içsel dışsal piyasaların getirdikleriyle artmaktadır. 

  

Rostow’un şemasında kritik ve belirleyici olan aşama, kalkış aşamasıdır. Bu aşama 

düzgün ve sürekli bir gelişmenin önündeki engellerin ve direnmelerin bütünüyle ortadan 

kalktığı bir aşamadır. Ekonomik gelişmeyi sağlayan kuvvetler bu aşamada gelişir ve 

topluma egemen olur. 18 

d) Olgunluğa geçiş aşaması;  

Bu aşamada modern teknolojinin tüm kaynaklara ve sektörlere uygulanabilir hale 

geldiği dönemi ifade eder. Bu dönemde ithal edilen ürünlerin iç piyasada kendisinin 

üretmeye ve daha farklı mal ve hizmetler ithal edilmeye başlanmıştır. Yatırım oranları 

artması ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla endüstrileşme hızla artmaktadır. İlk 

olarak tarımsal ürünlerde ortaya çıkan sanayileşme ile buna takiben tekstil ve giyim 

sanayisinin gelişmesi ve çeşitlenmesi ile ham maddenin yakın olduğu bölgelere ağır 

                                                      
17 F. Gönel, Kalkınma…,s.60. 
18 Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 66. 
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sanayinin kurulmasını beraberinde getirmiştir.19 Rostow çalışmasını yaptığı dönemde 

olgunluğa geçiş aşamasındaki ülkelere örnek olarak Büyük Britanya, Almanya, ABD ve 

Fransa’yı vermektedir. Kısaca bugünün gelişmiş ülkelerinin özellikleri olan sanayi, 

ticaret ve teknoloji gibi alanlarda diğer ülkelere nazaran iyi durumda olan ülkelerin 

varmış oldukları durumu anlatır. 

e) Kitle tüketim toplumu aşaması;  

Bu son aşama ekonomik gelişmenin yüksek olduğu bir refah toplumunun 

özelliklerini ifade eder. Kişi başına düşen milli gelirden, gelir dağılımına kadar 

toplumdaki fertlerin bu imkanlardan yararlanmaları bakımından iyi durumda olduklarını 

ifade eder. Bu aşamada ki toplumların yüksek tüketim ve üretim düzeylerinin çok yüksek 

olduğu, tüketimin tüm hazlarını tatmaya başlamış bir toplumdan bahsedilir. Üretimde 

artışla beraber insanların taleplerinin arttığı ve hizmet sektörünün genişlediği bu aşamada 

iş bölümü ve uzmanlaşmada artmaktadır. İş bölümünün artışıyla beyaz yakalılar ve mavi 

yakalılar ayrımı ortaya çıkmıştır. Ayrıca devlet insanların tüketimden aldıkları hazları ve 

ihtiyaçları karşılamak için sosyal refah devleti konumuna gelmiş, güvenlik, sağlık, eğitim 

gibi sektörlerde üst düzey iyileşmeler yaşanmıştır. 

Rostow, bu aşamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan veya azgelişmiş 

ülkeler için ortaya atarken temel olarak baz aldığı nokta piyasa ekonomisidir. Piyasa 

ekonomisini gelişmesine bağlı olarak ülkelerin gelişeceği varsayımı mevcuttur. Rostow, 

teorisinde tüm ülkelerin aynı aşamalardan geçtiğini veya geçeceğini tam olarak 

varsaymasa da bu gelişmeyi sağlayacak faktörlerin benzerlik gösterdiğini söylemektedir. 

Ona göre dönemin AGÜ’leri şu an birinci ve ikinci aşamadadır. Ayrıca Rostow, dönemin 

gelişmiş ülkelerinin gelişme safhasından hareketle devletin ekonomiye müdahalesini 

gelişme için meşru görmektedir. Rostow’un bu teorisine birçok noktadan eleştiri getirilse 

de eleştirilerin temel noktasını ülkelerin farklı içsel yapılarının dikkate alınmaması ve 

aşamaların kriterlerinin net olmaması oluşturmaktadır. 

1.4.1.2. Harrod - Domar’ın Büyüme Modeli 

Harrod - Domar modeli Roy F. Harrod (1939) ve Evsey D. Domar’ın (1946) 

yapmış oldukları çalışmalarının farklılıklarından çok benzerlikleri fazla olması itibariyle 

                                                      
19 Ahmet Ali Karaca, Bahri Şahin, ‘‘Kalkınma Modellerine Teorik Yaklaşımlar’’, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu 

Dergisi, C. V, No: 18, 2010, s. 41. 
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H-D modeli olarak adlandırılmıştır. İlk olarak Harrod - Domar modeli Keynes’in genel 

teorisinden hareketle bir çıkarımda bulunur. 

Bu basit modele göre, bir ekonominin büyümesi yatırımların miktarına, yatırımların 

miktarı da tasarrufların düzeyine bağlıdır. Basit model esas itibariyle kalkınma 

sorununu, yatırım için kaynak aramaya ve ayrılan kaynağın büyüklüğüne 

indirgemektedir.20 

Bu modele göre, devlet ekonomik faaliyetlerde yer almaz. Ekonomik karar 

mekanizmasında özel karar birimleri etkilidir. Ekonomide emek ve sermaye arası 

ikamenin mümkün olduğu tam rekabet ve istihdam koşulları söz konusudur. Bu model 

tasarruf ve yatırım etrafında şekillenirken bunu yatırımların yapılması ile diğer mallara 

olan talebin artmasıyla paralel olarak ilerleyeceğini öngörür.21 Talebin artması ile aynı 

zamanda kapasitede yaratarak mevcut üretimin kapasitesini de arttıracaktır. Tabi 

yatırımların gerçekleşmesi için sermayeye ihtiyaç vardır. Bu sermaye birikimi 

tasarrufların arttırılması sayesinde gerçekleşecektir. Bu model üç ayrı büyüme kavramı 

üzerinde durmaktadır. İlk olarak gerçekleşen reel büyüme şu an gözlemlenen ve geçmiş 

döneme ait büyümedir. İkinci olarak doğal büyüme ise uzun dönemdeki programı ele alır 

burada teknolojik ilerleme ve nüfus artış hızına göre değişebilir. Kısaca modelde 

teknolojik gelişme ve nüfus artışı dışsal olarak tanımlanmaktadır. Son olarak da gerekli 

görülen uygun büyüme, yatırımcıların kararlarını belirleyen tahminlerinin gerçekleştiği 

bir büyümedir. Sonuçta istenilen gerekli görülen büyüme sağlandığı için sistemde istikrar 

sağlanmış olur.22 

Bu modele yönelik eleştiriler özellikle modelin büyüme ve kalkınma sorununu 

sadece teknik bir sorun olarak ele aldığına, toplumların geçirmiş olduğu toplumsal 

değişim sürecini hafife aldığına yöneliktir. Ayrıca sermaye, tasarruf, yatırım ilişkisi 

üzerinden tasarlanan model diğer üretim unsurlarını tahlile dahil etmemiştir. 

1.4.2. Dengeli Kalkınma Yaklaşımı 

Dengeli kalkınma yaklaşımı genel itibariyle tarıma dayalı değil sanayiye dayalı 

uzmanlaşmaya uyum sağlamak yerine yapıyı dönüştürmenin gerekli olduğu 

                                                      
20 Fikret Başkaya, Kalkınmanın…, s. 62. 
21 Hasan Alp Özel, ‘’Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri’’, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, C. II, No: 1, 2012, s. 65. 
22 Feride Doğaner Gönel, Kalkınma…, s. 72. 
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varsayımından hareketle planlamanın gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Dengeli 

kalkınma yaklaşımının başlıca savunucularını, R. Nurkse, P. Rosenstein-Rodan, J. M. 

Fleming, O. Eckstein, T. Scitovsky, Myrdal, H. Leibenstein, B. Balassa, H. Chenery 

olarak sayabiliriz. Biz bu bölümde dengeli yaklaşımın daha iyi anlaşılabilmesi için 

yaklaşımın öncüsü olan düşünürlerin tezlerini anlatacağız, diğer düşünürlerden de kısa 

bir şekilde bahsedeceğiz. Çünkü diğer tezler Rodan ve Nurkse özelinde geliştirilmişlerdir. 

1.4.2.1. Rossenstein-Rodan’ın Büyük İtiş Yaklaşımı 

R-Rodan 1943 tarihli yazmış olduğu makaleden de anlaşılacağı üzere dönemin 

kalkınma sorununa cevap vermek açısından ileri sürmüş olduğu tez genel olarak kamu 

müdahalesinin egemen olduğu sanayileşmeyi niteler.23 Çünkü dönemin koşulları dikkate 

alındığında iç piyasanın dinamizminden yoksun olması sebebiyle yapılacak yatırımları 

yapabilecek iç piyasa mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı bölgelerde özel fayda 

ve sosyal fayda arasındaki fark büyük boyutlara ulaşacaktır. Devletin ağır sanayi 

yatırımlarında başat rol almasıyla sosyal fayda ile özel fayda arasındaki fark azalacaktır.24 

Rodan’a göre, bir ülkenin kendi kendine yeterli duruma gelmesi yani büyük itişin 

gerçekleşmesi için öncelikle: piyasa mekanizması yatırımları gerçekleştirmek 

bağlamında yeterli değildir. Bundan dolayı yapılacak planlamaları devlet yapmalı ve 

bunu diğer sektörler arasında entegre etmelidir. Devlet müdahalesi yapıldıktan sonra 

gerekli koşullar oluştuğu zaman yatırımlar tekrardan piyasaya bırakılabilir. 

1.4.2.2. R. Nurkse’nin Kısır Döngü Tezi 

Ragnar Nurkse 1953 yılında yazdığı makalesinde AGÜ’lerin kalkınma sorununun 

temel nedeni olarak bu ülkelerin yoksulluğunu göstermektedir. AGÜ’lerde ki kişi başına 

düşen milli gelir az olduğu için insanlar tüketememekte, tüketim olmayınca da sermaye 

birikimi gerçekleşememektedir. Ayrıca Nurkse, kişilerin satın alma gücünün 

eksikliğinden dolayı tasarruflarında yatırım yapmak için istenilen düzeye 

ulaşamayacağını savunur. Yatırımın olmaması işsizliği ortaya çıkaracak bunun 

sonucunda da gelirler tekrar düşeceğinden tüketim tıkanacaktır. Yani Nurkse kısaca 

AGÜ’ler için fakirliğin nedenini fakirlik olarak göstermektedir.25 Durum böyle olunca 

                                                      
23 Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, The Economic Journal, 1943. 
24 Erol Manisalı, Gelişme…, s. 65. 
25 Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 1953. 
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düşük gelirli ülkelerde devletin alacağı vergide düşük seviyede olacak, devlet yeteri kadar 

vergi toplayamadığı için de gerekli altyapı hizmetlerini yerine getirmede zorlanacaktır. 

Kısaca bir kısır döngü söz konusudur bundan dolayı gelir arttırılmadan tasarruf 

yapılamaz, tasarruf olmaz ise yatırım gerçekleştirilemez.26 Eğer bir ülke bunları yerine 

getiremiyorsa dış yardım veya yabancı sermaye ile bu yapılabilir. Nurkse, devlete 

kalkınmada verdiği rolde sektörel dağılımın arttırılmasını ve bu sektörlerin tüketim 

yönünden birbirini desteklemesi gerektiğini söyler, uluslararası ticaretin yatırımlarda 

etkin olması için önce iç piyasanın geliştirilmesi söz konusudur. İç ve dış piyasa 

birbirinden bağımsız düşünülemez. 

Dengeli kalkınma yaklaşımının diğer bir düşünürü olan J. M. Fleming, yapılacak 

yatırımların birçok farklı endüstri dalında birden faaliyete geçirilmesi ile kümülatif 

geliştirici etkilerinin olacağını savunmuş, bunun sonucunda da hem üretim hem yatırım 

ile gelir artışının olacağını savunmuştur. T. Scitovsky ise yatırımlar ile dışsal ekonomiler 

arasında bir bağlantı kurarak iki önemli kavram arasındaki bağlantının önemini 

vurgulamıştır. Bu kavramlar parasal dışsal ekonomiler ve teknik dışsal ekonomilerdir. Bu 

iki kavram uygulanırken beraber aynı program çerçevesinde gerçekleştiği takdirde 

kaynak dağılımının optimal olacağını savunur. Tabi AGÜ’lerde piyasa mekanizmasının 

kaynak dağılımında bu iki kavramı beraber yürütülmemesinden kaynak dağılımının 

yetersiz kalacağını yani optimal düzeye ulaşılamayacağını söyler.  

H. Leibenstein’in ana parametresi düşük gelir seviyesinden hareket ederek 

AGÜ’lerde bireysel karın yüksek olduğu lakin milli gelir düzeyinde düşük olduğunu 

belirtir. Bu durumda Leibenstein milli gelirin düşük olmasını piyasa mekanizmasına 

bağlamaz ona göre AGÜ’lerde düzenli bir piyasa mekanizmasının olmamasına bağlar. 

Son olarak H. B. Chenery özellikle optimal kaynak dağılımı ile piyasa mekanizması 

arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu belirtir. Üretimde girişimcinin karı ile sosyal 

maliyetlere yansıtılması bakımından farkın fazla olduğunu belirterek bunun 

düzenlenmesi açısından planlama ile piyasaya müdahale edilmesi gerektiğini ifade eder. 

                                                      
26 Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 51. 
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1.4.3. Yapısal Değişim Modelleri: A. Lewis ve Clark  

Lewis öncelikle AGÜ’lerin nasıl kalkınabilecekleri sorununa üç başlık altında 

incelemiştir. İlk olarak tasarruf etmek bağlamında çıktı başına girdiyi en aza indirmek, 

ikinci olarak üretim alanında bilginin uygulanmasının artışı ve son olarak da kişi başı 

sermaye ve diğer kaynakların arttırılması üzerinde durmuştur. Bütün bu kalkınma 

koşullarının gerçekleşmesi için planlamanın gerekli olduğundan bahseder. Lewis için 

planlama, piyasa mekanizması içerisinde görünmez bir sosyal kontrolü olan devlet kanalı 

ile görünür bir şekilde müdahale edilmesidir.27  

Planlamanın yapılabilmesi için yatırımlara ihtiyaç vardır, yatırımlar ise sanayi 

yatırımı ve sermaye birikimi ile mümkün olur. Lewis yetersiz kalkınmanın nedenlerine 

bakarak iki model ileri sürmüştür. Bunlardan ilki dual ekonomi modeli, ikincisi dış ticaret 

hadleri modelidir.28 Dual ekonomi modelinde, Lewis’e göre, tarım ve sanayi iki ana 

sektör kalkınmanın ana bileşenleridir. 

 Büyümenin gerçekleşmesi için tarım sektörü başlangıçta başat rol alırken daha 

sonra endüstri sektörü bu rolü devralmalıdır geleneksel, aşırı nüfusa sahip olan kırsal 

kesimin barındırdığı gizli işsizlerin endüstri sektörüne kaydırılarak marjinal verimliliğin 

artacağını belirtir. Bunun sonucunda üretim artacak tasarruflar genişleyecek sonuçta 

sermaye birikimi için yeterli kaynak sağlanmış olunacaktır. Endüstri sektöründe ücretler 

sabit olduğu takdirde daha fazla işçi istihdam edilerek ulusal gelir içinde bireylerin karları 

yükselecektir. 

 Sonuç olarak yatırımları gerçekleştirmek üzere altyapı hazırlanmış olacaktır. Dış 

ticaret bağlamında ise gelişmiş ülkelerin zamanla imalat sektöründe üretim yapması ile 

ihracat artacak buna karşılık ithal edilen ürünlerde de bir artış söz konusu olacaktır. İthal 

ürünlerdeki artış az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla mal ihraç etmesine 

olanak sağlayıp uluslararası ticaret ile büyümelerine imkân tanıyacaktır. Ekonomi 

büyüdüğü takdirde kişilerin özgürlüklerinin artacağı, daha fazla boş zaman olmasından 

                                                      
27 Fuat Ercan, Modernizm…, s. 93. 
28 Süleyman Özdemir, 1979 Nobel İktisat Ödülü: 

Sir W. Arthur Lewis’in İktisat Bilimine Katkıları, 

http://makale.suleymanozdemir.com/ArthurLewisMakale.pdf, s. 11. 

http://makale.suleymanozdemir.com/ArthurLewisMakale.pdf
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dolayı sosyal ve kültürel faaliyetlerinde de gelişme gözlenecek kısaca yaşam standartları 

gelişecektir. 

Yapısal değişim modelinin geliştirilmesinde ortaya çıkmasında baş rol oynayan 

diğer bir iktisatçı ise Colin Clark’tır. Clark’a göre, ekonomik büyüme beraberinde yapısal 

değişimi getirdiğinden bahseder. Ekonomik büyüme sürecinde birincil sektör olan 

tarımın önemi azalırken ilk olarak ikincil yani imalat daha sonra ise üçüncül diğer bir 

deyişle hizmetler sektörünün öneminin arttığını vurgulamıştır. 

 Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kaynaklarını birincil sektörlere aktarırken 

gelişmiş ülkeler ise ikincil ve üçüncül sektörlere aktarmaktadır. Özellikle kaynakların 

hangi sektörlere ayrılacağı konusunda bireylerin gelirleri belirleyici olmaktadır. Gelir 

yükseldikçe insanlar kaynakları ikincil ve üçüncül sektörlere aktaracak böylece 

verimliliğin artmasıyla imalat ve sanayi sektörü de gelişecektir. 

Sonuçta iktisadi büyüme olarak karşımıza çıkan yapısal değişim aslında sektörel 

dönüşümün habercisidir. Clark’ın savaş sonrası dönemde yapmış olduğu çalışmalara 

bakarak AGÜ’lerde yoksulluk ve geri kalmışlığın nedenini imalat ve hizmet sektörünün 

gelişmemiş olmasına bağlamaktadır, böylece sanayileşmeye olan ihtiyacın gerekli 

olduğunu vurgulamıştır. Tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğu takdirde 

kalkınma ölçütü olarak imalat ve hizmet sektörünün toplam üretim ve istihdam açısından 

ne ölçüde arttırıldığına karşılık tarım sektörünün payının da ne ölçüde azaltıldığı bir ölçüt 

olarak karşımıza çıkmaktadır.29 

1.4.4. Dengesiz Kalkınma Yaklaşımı 

Dengeli kalkınma yaklaşımını savunan düşünürler AGÜ’lerin belirli bir nizam ve 

uyum içerisinde belirli planlamalar çerçevesinde kalkınabileceklerini ifade ederken, buna 

alternatif olarak dengesiz kalkınma yaklaşımı farklı bir açıdan bakmaktadır. Öncelikle 

dengesiz kalkınma yaklaşımı az gelişmiş ekonomilerin gelişmesi sıçramalar ve 

dalgalanmalar süreci ile olacağını savunuştur. Planlı kalkınma ve devlet müdahalesinin 

daha asgari boyutlarda olması gerektiği inancı vardır. Çalışmamızın bu bölümünde bu 

yaklaşımın iki önemli kuramcısı olan Albert Otto Hirschman ve Paul Streenten’in 

tezlerine bakacağız. 

                                                      
29 Hakan Mıhçı, Ekonomik…, s. 75. 
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1.4.4.1. Albert O. Hirschman’ın Dengesiz Kalkınma Yaklaşımı 

Hirschman geleneksel kalkınma yazınında en önemli düşünürlerden birisidir. 

Kuşkusuz bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi 1945’de yayınladığı makalesinde 

ekonomik güç ile siyasi gücün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtmesi 

olmuştur.30 Hirschman’ın kalkınma alanındaki görüşleri ise 1958’de ki makalesinde 

ortaya çıkmaktadır.31 Hirschman’a göre AGÜ’lerin kalkınma için geleneksel ekonomi 

yazınının ülkelerde birebir uygulanabileceği görüşü kalkınma yerine tam tersi bir felakete 

yol açabilir. Çünkü her ülkenin kendi içsel yapıları, kaynakları bulunduğunu bunlardan 

bağımsız olarak kalkınmanın mümkün olamayacağını belirtir. 

 Hirschman, dengeli kalkınma yaklaşımı aksine yapılacak yatırımların 

ekonominin sektörlerinde bir denge gözetilmeden yapılması gerektiğini savunur. Bir 

devletin farklı sektörlere aynı anda planlı bir şekilde yatırım yapmak istemesi, iç 

piyasanın gerekli kaynak bakımından yetersiz olması sonucu bu hedefleri 

gerçekleştiremez. Ama tek bir sektör üzerinden yatırımlar yapılırsa bunun sonucunda 

gerekli olan kaynak ve istihdam kendiliğinden yeni sektörlerin oluşması gerektiği 

ihtiyacını doğurur. Bu yaklaşımdan hareketle Hirschman, kamunun kaynak dağılımında 

etkili olması gerektiğini belirtir. 

1.4.4.2. Paul Streenten  

Dengesiz kalkınma yaklaşımının bir diğer savunucusu olan Paul, Hirschman’ın 

belirtmiş olduğu görüşü daha ileriye götürmüştür. Paul’a göre denge statükoyu devam 

ettiren bir durumken gelişme ise statükonun değiştirilmesidir. Yani gelişme olabilmesi 

için dengesiz bir kalkınma yaklaşımını savunur. Dengesiz gelişme görüşünü nitel ve nicel 

olmak üzere iki faktör üzerinden değerlendirir. Nitel faktörler olarak yatırım, 

müşevviklerinin ve yeni buluşların piyasanın dinamik yapısı içerisindeki durumu nicel 

olarak ise bölünmezlikler ve ölçek getirileri gibi faktörler üzerinde durmuştur. Piyasa 

ekonomisi üretici olarak ağırlıkta olmakla beraber kamu kesimi daha az ağırlığa sahip 

olmalıdır.32  

                                                      
30 Albert Otto Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade, 1945. 
31 Albert Otto Hirschman, The Strategy of Economic Development, 1958. 
32 Erol Manisalı, Gelişme…, s. 85. 
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1.5. BAĞIMLILIK OKULU 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında AGÜ’lerin kalkınması için Avrupa merkezli 

kalkınma kuramları ortaya atılmıştı. Bu kuramlar AGÜ’lerin kalkınması için yapması 

gereken plan ve programları içeriyordu. 1960’lardan sonra AGÜ’lerin sorunlarının kendi 

içsel özelliklerinden kaynaklandığını söyleyen Avrupa merkezli kuramlara karşılık ortaya 

çıkan Bağımlılık Okulu özelinde eleştirel kuramlar, AGÜ’lerin dışsal özelliklerden dolayı 

geri kaldığını ileri sürmüşlerdir. 

Bağımlılık Okulu çerçevesinde AGÜ’lerin gelişmemesinin nedeninin kapitalizm 

olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerin AGÜ’ler üzerinden sağlamış olduğu faydaya 

dikkat çekerek, GÜ’lerin AGÜ’lerin gelişmesini istemeyeceğini belirtir. Sonuç olarak 

kapitalist yayılma olumlu görülmez ve AGÜ’lerin gelişmesi için kapitalizmden 

kopmaları ve kendi içsel dinamiklerine bakmaları gerektiği savunulur. Kısaca Bağımlılık 

Okulu içerisinde farklı düşünürlerin farklı düşünceleri olmasına rağmen ortak noktaları 

AGÜ ve GÜ arası ilişkileri bağımlılık ilişkisi olarak ele almalarıdır. Marksist gelişme 

yazınından esinlenerek ortaya çıkan bağımlılık okulu, Yapısalcılar ve Neo-Marksistler 

olmak üzere iki ana kaynaktan beslenir. 

1.5.1. Neo-Marksist Eleştirel Yaklaşım 

Karl Marx ve Engels’in batılı olmayan ülkelere karşı geliştirmiş olduğu 

kapitalizm tahlili kalkınma ekonomisi açısından da temel sayılabilecek evrim 

niteliğindedir. Marx kapitalizm tahlili ile toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiğini sosyo-

ekonomik, kültürel, tarihsel bağlamda tüm boyutlarıyla incelemiş ve kapitalizme yönelik 

derinlemesine bir tahlil ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında Lenin’in kapitalizmin en 

yüksek aşaması olarak emperyalizmi tanımlaması ile Marksist yazım birikerek devam 

etmiş sonuç olarak R. Luxemburg, Hobson, Hilferding, Bukharin ve daha sonrasında D. 

Harwey gibi düşünürler emperyalizm tahlillerini farklı boyutlarda ele almış ve Marksist 

gelişme yazınını derinleştirmişlerdir. Marksist gelişme yazınından hareketle kalkınma 

sorununa AGÜ’lerin penceresinden bakarak ortaya çıkan neo - marksist  yazılar vücut 

bulmuştur.  
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1.5.1.1. Paul Baran 

P. Baran ‘’Büyümenin Ekonomi Politiği’’ adlı eseri ile ekonomik az gelişmişliği 

açıklamaya çalışmıştır. Ona göre Batı Avrupa’da kapitalizmin vücut bulmasında 

Avrupa’nın coğrafi konumunun ve teknolojik yeniliklere bağlı olarak gemiler, limanlar 

gibi ulaşım ağlarında yaşanan iyileşmelerin önemini vurgulamış, dünyanın geri kalan 

bölgelerinin yağmalanıp sömürülmesinde bu iyileşmelerin rolü üzerinde durmuştur. 

Kapitalizmin kapitalist olmayan bölgeler ile iletişime geçtiği dönemde eşitsiz bir ilişki 

ağı oluşturularak kapitalistler lehine mal ve hizmetler artı değer olarak Batı Avrupa’ya 

taşınmıştır. Paul Baran, kapitalist devletlerin ihtiyacı olan ham maddeyi karşıladıkları 

ülkelerin kalkınmasına yönelik yapmış oldukları iyimser yaklaşımların aslında artı 

değerin bu ülkelerden alınmasına yönelik çıkabilecek olumsuz durumlara karşı meşru bir 

zemin hazırlamak için öne sürüldüğünü belirtir. Çünkü Batı Avrupa’da kapitalizmin 

gelişmesi sömürge ve kolonilerden kaynakların batı emperyalizmi tarafından 

kullanılması sonucu olmuştur.33  

Paul Baran, AGÜ’lerin kapitalizmle tanışmadan önce feodal bir yapılarının 

olduğunu ileri sürmektedir ve Batı Avrupa’da kapitalizmin ticaret sermayesinin parladığı 

dönemde geliştiğini belirtmiştir. Paul Baran Japonya örneğini göstererek kalkınmasındaki 

nedenin, Japonya’nın yağmalanmadan önce bağımsızlığa kavuştuğu için kalkınabildiğini 

lakin diğer AGÜ’lerin daha önce yağmalanıp artı değerleri taşındığı için kalkınmayı 

sağlayacak sermaye ve tasarruflar olmadığından bağımsızlıklarını kazansalar dahi yeterli 

kalkınma ve büyümeyi gerçekleştiremeyeceklerini savunur.34 

1.5.1.2. Andre Gunder Frank 

Neomarksist yazında kalkınma ekonomisine ve azgelişmişlik kavramının 

tanımlanmasına eleştiri getiren bir diğer kuramcı ise Andre Gunder Frank’tir. Frank 

ülkelerin ekonomik yapısı üzerinde durmaktan çok sistem yönünden bir bakış açısı 

getirmiştir. Frank’a göre kapitalizm sistemsel olarak gelişmişlik ve azgelişmişliği 

yaratmıştır. Ondan önce sadece gelişememişlik vardır.  Kapitalist olan gelişmiş ülkelerin 

diğer ülkelerden üretim artığını veya ekonomik birikimi alarak geliştiğini söylemektedir.  

                                                      
33 Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 79. 
34 Paul Baran, The Political Economy of Growth, 1957. 
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Frank, kapitalizmin hiyerarşik yapı üreterek metropol-uydu ülke oluşturduğu ve 

uydu ülkelerin metropollerin gelişmesini sağladığını belirtir bunu da azgelişmişliğin 

geliştirilmesi olarak adlandırır. Frank’ın yazına en önemli katkılarından bir tanesi de 

gelişememeye neden olarak sadece dışsal müdahaleleri değil aynı zamanda içsel durumu 

da göstermesi olmuştur. Frank bunu şöyle açıklar, gelişme ve gelişememe durumu sadece 

uluslararası düzene indirgenemez, aynı zamanda Latin Amerika ülkelerinde kaynakların 

sömürülmesi ile ekonomik sosyal yapılar değişmiştir. Özellikle bu ülkelerin siyasal elitler 

yani burjuvaziler tarafından yönlendirilmesi azgelişmiş kalmalarının bir diğer faktörüdür. 

Çünkü siyasal elitler kendi menfaatlerini düşünmekte ülkenin geri kalması ile 

ilgilenmemektedirler.35 

1.5.1.3. Samir Amin  

Amin’in temel tezi kapitalizm ile birlikte AGÜ’lerin ekonomisinin aşırı biçimde 

çarpık bir şekilde biçimsizleştirildiğinden yola çıkarak AGÜ’lerin kendi iç tutarlılığı olan 

bir sisteme izin vermediğini belirtir. Amin’e göre AGÜ’lerin ayırt edici özelliği olarak 

belirttiği durumlar; çevre ülkelerde sektörler arası bağların merkeze göre uyumsuz 

olduğu, sektörler arası verimlilik farkının fazla olduğu ve son olarak sermaye malları 

üreten sektörlerin çevrede bulunmaması sonucu kapitalizmin bölgede durmadan 

AGÜ’lerin aleyhine işlediğini söylüyor. 

 Kapitalizmin AGÜ’lere gelmesi onların iç bütünlüğü ve tutarlılığı olan bir 

ekonomik yapının oluşmasını engellediğini belirtir. Biz merkez ve çevre arasındaki 

ilişkiye odaklandığımız zaman çevrenin merkez tarafından yönlendirildiği bir yapı 

karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla merkezin ihtiyaçları doğrultusunda çevre ekonomisi 

işliyor. Kalkınma kavramına bakıldığı zaman ise çevre ülkenin yapmaya çalıştığı 

kalkınma merkez ülkeyi taklit etmekten ileriye gitmiyor. Bu durum sonucu geleneksel 

yapının aşınmasına neden olarak ülke ekonomisinin içsel yapısı da tutarsız oluyor. Ayrıca 

çevrede gerçekleştirilen İİS’de genel olarak lüks mallar üzerinden yapıldığı için merkez 

ülkenin geçirmiş olduğu aşamalar dikkate alınmadan o süreci yok saymış ve çevre ülke 

bu durumda bu uygulamadan verim alamamıştır. 

                                                      
35 Melih Ersoy, ‘’Az Gelişmişliğin Gelişmesi’’, Emperyalizm Gelişme ve Bağımlılık Üzerine, Ankara: Verso 

Yayınları, 1992, s. 105-107. 
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Kısaca Amin, merkezde yaşanan kapitalizm ile çevrede gerçekleşen kapitalizmin 

farklı olduğunu vurgulayarak, çevre ülkenin kendi iç tutarlılığı olan ekonomik bir yapı 

oluşturduğu takdirde başarılı olacağını vurgulamıştır. Yani ulusalcı -halkçı bir strateji ile 

merkezin belirlediği dış etkileri kontrol altına alarak ekonomik sektörler arası 

bağlantıların verimli olması sonucu ekonomide bir bütünlük sağlanabilir. Bunun 

sonucunda kitle tüketiminin de gelişmesi ile üretim artacak ve bağımsız bir iç dinamik 

oluşarak başarılı sonuçlar elde edilecektir.36 

 

1.5.1.4. Emmanuel 

Emmanuel, AGÜ’lerin gelişmemesinde uluslararası ticaretin neden olduğu 

uluslararası fiyat sistemi üzerinden yola çıkarak Marx’ın emek-değer teorisinden 

hareketle piyasada sermayenin serbest dolaşmasına karşılık emeğin bunu yapamaması 

sonucu eşitsizlik olduğundan piyasanın AGÜ’lerin aleyhine işlediğini belirtir. 

Emmanuel, eşit olmayan bir ticaretten bahsederek emeğin AGÜ’lerde yoğun olmasından 

dolayı GÜ ile ticaret yapıldığı zaman artı değerin GÜ’ye transfer edildiğini ileri sürer. 

Burada önemli olan GÜ’lerde daha az emek ile üretilen bir mal AGÜ’de yüksek fiyat 

üzerinden değerlendirilirken, AGÜ’de daha fazla emek ile üretilen bir mal veya hizmet 

daha düşük fiyat üzerinden GÜ’ye transfer edilir.37 

Kısaca bu transfer gerçekleşirken emek yerine sermaye dolaşımı söz konusudur. 

Bundan yola çıkarak Emmanuel yüksek ücretlerin karşılık bulduğu bir ekonomide 

kalkınmanın daha hızlı olacağını belirtmiştir. Bunun sonucunda iç pazarın üretimi artacak 

ve sonuçta teknoloji ve yatırımlar sayesinde kalkınma gerçekleşecektir. 

1.5.1.5. Dos Santos  

Santos, AGÜ’lerin bağımlı olmasının ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya 

çıkışını bağımlılık sürecinin eşitsiz ve bileşik bir gelişmesi olarak analiz eder. 

Gerçekleşen bağımlılık ticari ve mali olarak eşitsiz bir yapıda başlamış ve bugün 

bağımlılığın yapısını oluşturan temel taşlardan birisi olarak karşımıza çıkmıştır.  

                                                      
36  Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 88-90. 
37 A.g.e., s. 99. 
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Bağımlılık özelinde AGÜ’lerin merkez ülkeler tarafından bankalar ve tekeller ile 

müdahale edilerek yönlendirildiğini ve bağımlılığın sürekliliğinin bu araçlar sayesinde 

sağlandığını belirtmiştir. Santos’a göre üç tür bağımlılık söz konusudur.  

İlk bağımlılığın başladığı koloni sistemi ile ortaya çıkan AGÜ’lerin yer altı 

zenginliklerini sömürme, ikincisi, finansal ve endüstriyel olarak koloni sisteminin son 

bulması ile ortaya çıkan boşluğu yeni kurulan ülke nezdinde yönetimler ile doldurma, son 

olarak teknolojik bağımlılık ise şunu ifade etmektedir: AGÜ’lerin finansal ve endüstriyel 

olarak genişlemesine imkân tanıması açısından teknolojiye ihtiyaç duyulacak bundan 

dolayı bağımlılık kendini tekrar gösterecektir.38 

1.5.1.6. I. Wallerstein 

Wallerstein’in bağımlılık okuluna katkısı birçok noktadan olmakla birlikte en 

önemlisi ülkeleri sınıflandırmasıdır diyebiliriz. Ona göre dünyada merkez, çevre ve yarı 

çevre olmak üzere üç gruptan birinin içerisinde yer alan ülkeler vardır. Wallerstein, 

kapitalizmin artı değeri yağmalamasından yola çıkarak bu yağmalamayı yapabilecek 

güçte olan ülkelere merkez ülkeler demiştir. Çevre ülkeler ise, geleneksel toplumların 

oluşturduğu ekonomisi tarıma dayalı, ücretlerin düşük olduğu ve ürettikleri malları ihraç 

etmeleriyle yaşamına devam eden sömürüye açık ülkelerdir. Son olarak yarı çevre ülkeler 

ise bu iki ülkenin arasında yer alan ne üretim araçlarına yüksek düzeyde sahip ne de bu 

araçlardan tamamen yoksun olan ülkelerdir.39 

Bağımlılık okulu yazarlarından Cardoso ise bağımlılığı yöntemsel olarak 

açıklamaya çalışmış. Modernleşme teorilerine eleştirel bakarak kendi özelinde bir analiz 

gerçekleştirmiştir. Önemli olan nokta ise Cardoso’ya göre kalkınma konusunda 

bağımlılığın olduğunu lakin bağımlılık ile bir ülkenin gelişebileceğini de belirtmiştir. 

Bunu da özellikle ulusal ve uluslararası güçler arasında farklı çıkar çatışmalarından dolayı 

yerel iç yapının bütünleşerek ittifak sağlaması ile gerçekleşebileceği şeklinde 

açıklamıştır. 

                                                      
38 Zafer Cirhinlioğlu, Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu, Ankara: İmge Kitabevi, 1999, s. 145. 
39 Immanuel Wallerstein’den aktaran: Mustafa Özel, ‘’Kapitalist Dünya Ekonomisi: Gelişme ve Dönüşüm’’, Tarih 

Risaleleri, İstanbul: İz yayınları, 1995, s.173. 
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1.5.2. Yapısalcı Yaklaşım: Raul Prebisch, Celso Furtado 

Yapısalcı analiz Raul ve Celso tarafından özellikle Latin Amerika ülkeleri 

üzerinden geliştirilmiştir. ‘’1950 yılında ECLA’nın başında bulunan Prebisch genel 

olarak gelişme sorunundan ziyade ‘serbest ticaret teorileri’ üzerinde yoğunlaşmıştır.’’40 

Prebisch ve Furtado AGÜ’lerin sorunlarını tarihsel bir süreç olduğu varsayımı üzerinden 

kurgulamışlardır. Tarihsel süreç içerisinde bağımlılık açısından Furtado, kaynaklara 

sahip olmak ve onları kontrol etmenin önemini vurgulamış ve daha çok AGÜ’lerin içsel 

yapısı üzerinde durmuştur. Tarihsel olarak bağımlılık sürecinde ortaya çıkan sanayileşmiş 

merkez ve sanayileşmemiş çevre karşımıza çıkmaktadır. Prebisch çevre ülkelerin 

öncelikli olarak ham madde ve temel gıda ürünlerine yöneldiğini ve geliri arttıkça çevre 

ülkenin mamul mallara talebin artacağını belirtmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile 

dış ticaret bağlamında merkez ve çevre arasında eşitsiz gelişme ortaya çıkacaktır. Çevre 

ülkeler bunu avantaja çevirebilmek adına ihraç edilen ürünlerin çeşitlenmesi ve ithal 

malların içeriden üretilmesi yoluyla avantaja çevirebilirler. ECLA üzerinden Latin 

Amerika ülkelerinin kalkınması için Prebisch özellikle İİS ve devletin planlamaya 

müdahalesi ile AGÜ’lerin kalkınabileceklerini savunmuştur. Prebisch GÜ’lerin iç 

piyasada üretilen mal ve hizmetler arasında rekabetin olduğunu bunun yanında örgütlü 

işçi sınıfının olması ile emeğin karşılığını alabilmek için işçilerin avantajlı konumlarına 

vurgu yapmıştır. Lakin AGÜ’lerde iç piyasada yetersiz üreticinin olması ve örgütsüz 

karışık işçi yapılanmasının olmasından dolayı işçilerin emeklerinin peşinden koşacak 

kurumsal bir mekanizmasının olmadığına dikkat çekmektedir.  

Özetle GÜ’lerin kurumsal olarak sağlam temellere dayanması nedeniyle 

insanların kalkınma bakımından fayda sağlama koşulları AGÜ’lere kıyasla daha 

güçlüdür. Prebisch ve Fortado AGÜ’lerin yapısal olarak kendi iç dinamikleri 

çerçevesinde belirli bir süreç etrafında kurumsal, yapısal mekanizmanın oturtulması ile 

kalkınmanın daha olumlu sonuçlar vereceğini düşünmüşlerdir. 1970’lerden sonra ithal 

ikameci sanayi (İİS) tercih edilen bir gelişme programı olarak sadece Latin Amerika’da 

değil diğer AGÜ’ler veya gelişmekte olan ülkeler tarafından da benimsenmiştir. 

                                                      
40 Fuat Ercan, Modernizm…, s. 126. 
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1.6. KALKINMADA YENİ YAKLAŞIMLAR 

1.6.1. İçe Dönük-Dışa Dönük Kalkınma Stratejileri 

Kalkınma ve büyümeye yönelik yeni yaklaşımların ortaya çıktığı 1970 sonrası 

dönemi anlamak açısından uygulanan kalkınma stratejilerindeki değişime kısaca bakmak 

gerekir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk olarak iç pazara dayalı büyümeyi hedefleyen 

bir yapıdan dışa dönük daha çok dünya pazarıyla bir bütün olmayı hedefleyen bir değişim 

söz konusudur. İç pazarın genişlemesine dayalı olarak AGÜ’lerde ilk başlarda sanayi 

ürünlerinin üretiminin artması ile tarım ürünleri fiyatları düşüşe geçmiştir. AGÜ’ler 

çözüm bulmak için daha çok mal üretmek zorunda kalmıştır. Üretilen malların talepleri 

dışardan olmasından dolayı GÜ’lerin sanayileşerek tarım ürünlerini kendilerinin 

üretmesi, AGÜ’lerden tarımsal mal ve hizmetleri ithal etmek avantajlı olmaktan 

çıkmıştır. Kısaca AGÜ’ler dışarının talebine bağımlı kalarak iç pazarda büyümeyi 

hedefliyorlardı. İstenilen büyüme gerçekleşmeyince AGÜ’ler için İİS ön plana çıkacaktır. 

Çünkü temel tarımsal ve diğer mallar üreten AGÜ, sanayi ürünleri üreten bir GÜ’yü 

yakalamak için ithal edilen sanayi mallarından ülke içerisinde üreterek sanayi üreten bir 

ekonomik yapıya geçmeyi hedefleyecektir. AGÜ’lerin içinde bulundukları toplumsal, 

ekonomik ve teknolojik faktörler dikkate alındığında içeride üretmeye çalıştıkları sanayi 

mallarının genellikle temel ihtiyaç bazından yoksun olarak lüks mallara yönelmesi 

AGÜ’lerin toplumsal kesiminde talep oluşturmamıştır.41 AGÜ’lerde yeterli sermayenin 

bulunmaması nedeniyle içeride üretilecek sanayi malları için kurulacak tesis ve 

fabrikaların yapımı için dış yardım gündeme gelecektir. Genel çerçeve itibariyle 

kapitalizmin genişleme dönemine denk gelen bu stratejiler aslında ulus ötesi şirketlerin 

de AGÜ’lerin  iç pazarına girmesiyle dışa bağımlılığın daha da artmasına yol açacaktır. 

Kapitalizmin yapısal krizlere girmeye başladığı 1970’lerden sonra AGÜ’ler iç pazara 

dönük strateji izlemekten ziyade dışa dönük dünya pazarıyla bütünleşmeyi amaçlayan 

yeni bir döneme girmek üzereydiler. Bu dönemde IMF ve DB’nin dünya ekonomik 

sistemi içerisinde üstlenmiş oldukları görevlerde AGÜ’lerin dışa dönük büyüme stratejisi 

izlemelerine katkıda bulunacaktır.  

AGÜ’lere, kalkınmanın, büyümenin, ekonomik ve toplumsal refahı yakalamanın yegâne 

yolu olarak önerilen ‘dışa açık büyüme stratejisi’, aslında sanayileşmiş kapitalist 

                                                      
41 Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 120. 
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ülkelerin ve onların çok uluslu şirketlerinin gelişmesine, yayılmasına, büyümesine, daha 

çok kaynağa el koymasına olanak veren bir stratejidir.42 

1970’lerden sonra kalkınma stratejilerinin ve uygulanan programların AGÜ’ler 

için yeterli olmadığı ortaya çıkmış, Keynesçi politikaların gözden düşmesi ile dönemin 

koşulları çerçevesinde neoliberal pazar yönelimli anlayışlar AGÜ’ler için daha belirleyici 

olmaya başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan kar oranlarının düşmesi, emek dünyasında 

karşılaşılan sorunlar, işsizlik, büyüme ve verimlilik arasında farklılığın ortaya çıkması 

sonucu yeniden şekillenen neomodernizasyon sürecinin etkili olmaya başlamasıyla; AGÜ 

ve GÜ’ler bazında sermayeye esnek koşullar sağlamak ve korumacı siyasetleri kaldırarak 

devlet müdahalesini en aza indirip sıkı para politikaları ile uygulamaya konulan bir dizi 

programlar bütünü karşımıza çıkıyordu.  

Kapitalizmin yapısal krize girdiği dönemde ulaşılan büyüme oranlarına rağmen 

sosyal refahta bir değişme görülmemesi geleneksel kalkınma iktisadına olan ilginin 

azalmasına yol açacaktır. Çünkü geleneksel kalkınma iktisadında iktisadi büyümenin 

kalkınmanın diğer amaçlarına ulaşmak için bir araç olduğu yeterince anlaşılmaya 

başlanmıştır. Bundan dolayı kalkınmaya bakış açısı değişecek Post Washington 

Uzlaşması ile beraber iktisadi büyümeden ziyade daha çok insani ve çevresel sorunlara 

eğilim gösterilecektir.  

Bizde çalışmamızın bu bölümünde neoliberal döneme geçiş ile birlikte ortaya 

çıkan kalkınmada yeni paradigmaları inceleyeceğiz. Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, insani 

kalkınma ve son olarak sürdürülebilir kalkınma bölümümüzün konusunu oluşturacaktır. 

1.6.2. Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı 

Temel ihtiyaçlar yaklaşımı genel anlamda yoksulluk üzerinden konuya 

odaklanmaktadır. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle 1980’lerde 

yoksulluk artık küresel bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde 

temel ihtiyaçlar yaklaşımı yoksulluğun giderilmesi bakımından insana odaklanarak 

kişinin sağlık, beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik 

vermektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde insan ihtiyaçları ve yaşam kalitesinin arttırılması 

                                                      
42 A.g.e., s. 148. 
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bakımından bireylere odaklanmaktan çok toplumsal kesimin tümüne referans 

vermektedir.  

Bununla beraber kalkınma sadece ekonomik bir düzeye indirgenmemiş aynı 

zamanda AGÜ’lerin içerisinde bulundukları toplumsal dinamikleri ve ekonomik 

yeterlilikleri bağlamında beraber değerlendirilmesi gerektiğini savunulmuştur. Böylece 

ihtiyaçlar yaklaşımının esas aldığı bir kalkınma stratejisi bir ülkenin kendi öz 

kaynaklarına yönelerek dışa bağımlılığı azaltarak dışarının kendi ekonomik ve siyasal 

yapısına müdahale edilmesine izin vermemelidir. Strateji olarak insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, işsizliğin azaltılarak istihdamın sağlanması, kırsal kalkınmanın 

hızlandırılması ve gelir dağılımının eşit dağıtılması gibi insan bazlı kalkınma 

önerilmektedir.43   

1.6.3. İnsani Kalkınma 

Yeni kalkınma kuramlarının genel perspektifinde kalkınmaya insan özelinden 

bakmak ve insani kalkınma kavramının ayrı şekilde ele alındığı kavramsal boyut vardır. 

Geleneksel kalkınma kuramları, ülkelerin kalkınmışlık seviyesine ilişkin kişi başına 

düşen milli gelir kavramından hareketle ekonomik temelli bir kalkınma olgusuna 

bakmaktadır. İnsani kalkınma yaklaşımı ise gelişmeyi insana dair bir özellik olarak 

görmektedir.  

A. Sen’e göre kalkınma ve gelişme yaşam standartlarının yükseltilmesi ve 

özgürlüklerin genişletilmesi ile ilgilidir. Burada Amartya Sen, özgürlük kavramı 

üzerinden gelişmeyi analiz etmektedir. Bir kişinin özgürlükten yoksun olması onun acı 

çektiğini ifade eder. Bu acılar özellikle, yeryüzündeki kıtlıklar, hayatta kalma süresi, 

sağlık hizmetlerine erişim, temiz suya erişim, eğitim ve sosyal imkanlardan eksik kalma, 

kadın ve erkek eşitsizliği gibi konulardan oluşur. A. Sen’e göre özgürlüklerin yüksek 

olduğu temel hak ve hürriyetlerin korunduğu kısaca demokrasinin vücut bulduğu 

durumda bu gibi kıtlık vb. sorunların daha az bulunur. Bundan dolayı özgürlüğün hem 

araçsal hem de kurucu bir rolü olduğunu belirtir. Kurucu rol olarak kalkınmanın asıl 

amacı özgürlükleri genişletmektir ve bunu gerçekleştirecek araç özgürlüğün kendisidir.  

                                                      
43 Adem Doğan, Nazım Öztürk, ‘’Yeni Kalkınma Kuramları’’, Bütçe Dünyası Dergisi, C. I, No: 33, 2010, s. 49.  
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Siyasal özgürlük, iktisadi imkanlar, toplumsal fırsat gibi olgularda özgürlüğün araçsal 

rolü üzerinde durmaktadır.44  

İnsani kalkınma insanın gelişmesi bakımından sosyal-kültürel-siyasal boyutların 

bileşiminden hareketle ortalama yaşam süresinin yüksek olması hedeflenerek yaşam 

kalitesinin arttırılmasına ağırlık vermektedir. Bu nedenle üzerinde durduğu bilgi ve 

yeteneklerin iyileştirilmesi açısından bireylerin edinmiş oldukları bilgileri ve yetenekleri 

daha sonraki süreçte kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda kullanmaları gerektiğini 

belirterek güzel bir yaşamın olabilmesinin yolunu göstermeye çalışmaktadır. Bu nedenle 

insan temelli yaklaşımın önemini belirten düşünürler, kalkınma da gelirin önemli 

olduğunu vurgulamışlar, lakin gelişmenin insan için olduğunu belirterek toplumun iyi bir 

eğitim alması, sağlık hizmetlerinden yararlanması gibi haklarının demokratik hak ve 

özgürlükler çerçevesinde korunarak kalkınmayı insanı yaşatma ve yaşattırma bağlamında 

görmüşlerdir. 

1.6.4. Kendi Kaynaklarına Bağlı Kalkınma 

Kalkınmada yeni yaklaşımlar kuramları arasında yer alan kendi kaynaklarına 

bağlı olarak kalkınmayı hedefleyen kuramın temel özelliği kendine güven ilkesi etrafında 

şekillenmektedir. Buna örnek olarak Hindistan’da Gandi ve Çin ‘de Mao’nun yapmış 

olduğu politikalar çerçevesinde kendisini göstermiştir. Genel anlamda yapılan politikalar 

dışsallıkları içselleştirme olarak görülmektedir.45 Daha sonra UNESCO tarafından içe 

bağlı bir ekonomi politiği olarak adlandırılan endojen gelişme olarak ifade edilmiştir.  

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, kar maksimizasyonunun yerini, yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

kaygısının alması, neoklasik iktisadın yaklaşımlarının tersine sermaye birikiminin değil, 

maddi refahın öncelikli amaç durumuna gelmesi vb. gibi tezler içeriyordu.46 

                                                      
44 Fuat Ercan, Modernizm…, s. 191-192. 
45 A.g.e., s.197-198. 
46 Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 193. 
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1.6.5. Sürdürülebilir Kalkınma 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uygulanan kalkınma programları ve 

ekonomik gelişme açısından yapılan kalkınma süreci yoğun sanayileşme ile birlikte aşırı 

üretim ve tüketimin artmasıyla doğal kaynakların aşırı derecede kullanılmasına izin 

vermiştir. Bu süreç içerisinde ekolojik dengede bozulmalar meydana gelmiş ve küresel 

ısınma ile bütünleşen bir dizi sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar; su kaynaklarının 

tükenmesi, hava ve toprağın kirlenmesi, orman ve meralarda ki azalmalar, çölleşme, nesli 

tükenme tehlikesi olan hayvan ve bitkiler olmak üzere karşımıza çıkmaktadır.47  

Başlangıçta çevresel sorunlar eşiğinde şekillenen sürdürülebilir kalkınma daha 

sonra ekonomik, toplumsal ve çevresel olmak üzere daha geniş bir formasyon içeriyordu. 

Ekonomik merkezli kalkınma algısının 1970’lerde insan merkezli kalkınma yaklaşımı 

çerçevesinde sosyal refah dahilinde ele alınmasına uzanan bir süreç vardır. Artık GSMH 

büyüme ve gelişme açısından temel ölçüt alınmak yerine yaşam kalitesinin arttırıldığı bir 

kalkınma serüveni kendisini gösteriyordu. Sürdürülebilir kalkınma farklı bir bakış açısı 

çerçevesinde bugün kullanılan ihtiyaçların üzerinde gelecek nesillerin de ihtiyaçları 

olduğu vurgusu hâkim olmaya başlamıştır.  

Doğal olarak bugüne kadar gerçekleştirilen kalkınmanın artık sürdürülemez 

olduğunu belirterek bugünün insanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zaman 

da gelecek kuşakların refahının da düşünülmesi gerektiği savunulmaktadır.48 

Sürdürülebilir kalkınma genel olarak toplumlara ve ekolojik çevreye zarar 

verilmeden gerçekleşmesi gereken bir büyümeyi hedefliyor. Genel olarak hedefleri 

arasında ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar üzerinden bir formasyon öneriyor. 

Ekonomik olarak küresel piyasalarda rekabet etme durumu olan kilit sektörlere yatırım 

yapılarak, tarım ve sanayi’ ye aşırı bir zarar verilmeden ülkelerin kendi bütçelerini 

ayarlayarak iç borç ve kamu borcu dengesinin gözetilmesi temelinde devamlılık arz eden 

mal ve hizmetler üreten bir sistemin olmasını öngörmektedir.  

Sosyal olarak ise gerçekleştirilecek büyüme çerçevesinde insanların kültürel, 

maddi ve manevi ihtiyaçları gözetilerek bunu sosyal refah ve sosyal adalet çerçevesinde 

toplumsal bütünleşme ile yoksulluk ve gelir dağılımının adaletli olmasına 

                                                      
47 Feride Doğaner Güler, Kalkınma..., s.279. 
48 Fikret Başkaya, Kalkınma…, s. 212-214. 
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dayandırmaktadır. Son olarak ise çevresel bazda yapılması gereken bir dizi önlem ve 

çözümler içermektedir. Bunlar genel olarak çevrenin korunması temelinde doğal 

kaynakları verimli kullanılması ve daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına 

başvurulması gerektiği üzerinde durmaktadır.49 

Kısaca ekonomik kalınmayı ekolojik ve sosyal çevre içinde yürütülmesi 

gerektiğinden bahsediliyor. Ekonomik kalkınma bu süreçte enerji kullanımından iklim 

değişikliğine, bireysel karlardan toplumsal sosyal getirilere kadar geniş bir çerçevede ele 

alınmaktadır. Sonuç itibari ile sürdürülebilir kalkınma temel yaşam kavramından 

başlayarak doğal kaynaklara ve çevreye olan önemin artmasına dikkat çekmiştir. 

Küreselleşen dünya ile devlet sınırlarının bu konulara ilişkin tek başına yeterli 

olamayacağı bunun uluslar üstü bir yapı da ele alınması gerektiğini belirtir. Bu nedenle 

bazı zirve ve protokoller yapılmıştır.   

Bunlara örnek olarak; 

1992 Rio De Janeiro Zirvesi ve Gündem 12 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü 

2002 Johannesburg Zirvesi 

2012 Rio De Janeiro Zirvesi (Rio +20 Zirvesi) gösterilebilirler.50  

Sürdürebilir kalkınma kavramı kalkınmaya ilişkin olarak maddi ilerlemenin 

yanında temel haklardan siyasi haklara eğitimden sağlığa, sosyal adaletten toplumsal 

bütünleşmenin önemine kadar adil bir çerçeve sunmak isteyen bir stratejidir. Tabi bu 

durum GÜ’ler açısından uygulanması daha makul olmasının yanında AGÜ’ler için farklı 

dinamik ve koşulların olası sebebi ile çok makul gözükmemektedir. Çünkü GÜ’lerin 

şimdiye kadar kullanmış oldukları mal ve hizmetleri AGÜ’ler üzerinden yapılması ile 

AGÜ’lerin sürdürülebilir yaklaşım çerçevesinde adaletsiz bir konumda oldukları çıkarımı 

karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuçta sürdürülebilir kalkınma tüm eleştiri ve öneriler çerçevesinde insani 

boyutları dikkate alarak yapılacak kalkınma politikalarının özellikle bireylerin daha 

                                                      
49 Ahmet Faruk Aysan - Devrim Dumludağ, Kalkınmada..., s. 252-253. 
50 Feride Doğaner Güler, Kalkınma…, s. 295. 
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duyarlı olması ve ülkelerin kararlı bir şekilde kurumlarının da duyarlı olması sonucu 

istenilen stratejilerin gerçekleşebileceği inancı vardır. 
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2. TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİNİN İNCELENMESİ 

Bu bölümde Türkiye iktisat tarihinin incelenmesi bağlamında Türkiye’nin 

kurulmuş olduğu günden bugüne kadar olan süreç tarihsel, ekonomik ve sosyal anlamda 

uygulanan politikalar çerçevesinde ele alınacaktır. Tabi ki Osmanlı’dan devralınan maddi 

ve maddi olmayan unsurlar Türkiye’nin uygulamış olduğu politikaları içerisinde 

barındırmasından dolayı Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak cumhuriyetin 

kuruluş süreci dahilinde meydana gelen ekonomik ve sosyal süreç ele alınmadan bugünkü 

Türkiye’nin iktisadi dinamiklerini açıklamak yetersiz kalmaktadır. Bu çerçevede ilk 

olarak Osmanlı’nın son dönem iktisadi dinamikleri açıklanarak daha sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminden başlayarak ikinci dünya savaşı ve daha sonraki 

dönemlerde benimsediği ekonomi politikaları belirli bir tarihsel çerçeve içerisinde ele 

alınacaktır. 

2.1. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM EKONOMİK YAPISI 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile başlayan ekonomik kalkınma ve gelişme 

sürecini Osmanlı’dan alınan miras çerçevesinde ele aldığımızda Osmanlı’nın kapitalizme 

eklemlenme süreci etrafında yapmış olduğu reformlar ve batılılaşma bize bugünkü 

modernleşmeye giden yolun temelini göstermektedir. 

Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı temel olarak tarıma dayanmaktaydı. Tarım 

Osmanlı devleti için birincil gelir kaynağını oluşturmasından dolayı devletin ekonomik 

yapısının işlevselliği İmparatorluğun genişlemesi ile doğru orantılıydı. İmparatorluğun 

zamanla büyümesi sonucu devlet her yerde egemenliğini sağlamlaştırmak ve yeni tarım 

alanlarını işletmek ve korumak bağlamında II. Mehmet döneminde başlatılan 

merkezileşme faaliyetleri hız kazanmıştır. İmparatorluğun gelişmesi, yatırım, savaş ve 

kendi kendine yeterlilik gibi konularda devletin güçlenmesi toplumdan alınan vergilerin 

yoğunluğuyla ilişkilidir. Çünkü vergiler dönemin şartları göz önüne alındığında tüm 

dünyada benimsenen ekonomi modelinin ana kaynağıydı. Gerek Avrupa’da ki feodalitede 

gerekse Osmanlı Devleti gibi geniş topraklara sahip imparatorluklarda toplumların temel 

geçim kaynağını oluşturan tarım aynı zamanda devletlerin ayakta kalması için önem 

teşkil etmekteydi.  

Osmanlı’da vergi toplamak bağlamında geliştirilen bir sistem olarak dirlik 

düzenlemesi sayesinde devlet kendine ait olan tarım arazilerini yıllık gelirine göre has, 
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zeamet ve tımar olarak ayırır ve bu sayede hem asker ihtiyacının sağlanması hem 

vergilerin toplanması bu sistem sayesinde karşılanabilmiştir.51 Birçok sebeple birlikte 

özellikle Avrupa’da değişen toplumsal yapı, ticaretin güvenlikleştirilmesi algısı ve 

dönemin geleneksel ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin toprakları içerisinde 

bulunması Avrupalı devletleri yeni ticaret yolları keşfetmeye sevk etmiş aynı zamanda 

değerli madenlerin güvenliğini sağlamak bağlamında günümüzdeki bankacılık 

sektörünün ilk emareleri olan merkantilist dönemin başlamasına yol açmıştır. 15. ve 18. 

Yüzyıllar arası yaşanan coğrafi keşifler, merkantilizmin ortaya çıkışı feodalitenin 

yıkılarak Avrupa’da merkezi devletlerin güçlenmesiyle daha ileri boyuta taşınarak sanayi 

devrimini başlatacaktır. Bu dönemde Osmanlı Devleti ise geleneksel ekonomi 

modellerini devam ettirerek Avrupalı devletlerin gerisinde kalmıştır. 

Osmanlı Devleti özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda kaybedilen savaşlar, vergilerin 

devlet ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması, toplumsal yapıda meydana gelen 

çözülmeler gibi birtakım sebeplerden dolayı III. Selim döneminde reformlar yapmak 

durumunda kalmıştır. Bu bağlamda askeri anlamda II. Mahmud döneminde 

gerçekleştirilen yeniçeri ocağının kapatılması (1826), toplumsal anlamda ise Abdümecid 

döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı (1856) önem teşkil 

etmektedir.52 

Osmanlı Devleti’nin dış ticari ilişkilerinde gözlenen değişiklikler askeri 

başarısızlıklarla birlikte ilerlemiştir. Avrupa’da ki sanayi devrimi ve sonrasında mamul 

malları satabilmek için pazar arayışı kuşkusuz Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısını da 

etkileyecektir. Bu etkilenme Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askeri anlamda 

Avrupalı devletlerden güçlü olduğu dönemde dış ticareti arttırmak amacıyla verilen 

kapitülasyonların sanayi devrimi sonrası geri kaldığı dönemde genişletilerek 

uygulanması Osmanlı’nın aleyhine sonuçlar doğurmasıyla gerçekleşecektir.  Ayrıca 

sanayi devrimi ile birlikte ticaret algısının değişerek kapitalizmin ortaya çıkışı da Osmanlı 

Devleti’nin dünya pazarına eklemlenmesini beraberinde getirmiştir.  

                                                      
51 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 12. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001, s. 13. 
52 **Bölüm içerisindeki bilgiler Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

hocalarından Doç. Dr. İsmet Akça’nın 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde yürütücülüğünü yaptığı Türkiye 

Siyaseti I dersinden alınmıştır. 
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1820‘ler de Osmanlı ile batının artan ticari faaliyetleri Osmanlı açısından tarımsal 

meta üretimini arttırmış dolayısıyla dış ticaret için ihraç malları tarımsal ürünler 

temelinde şekillenmiştir. Bundan dolayı tarım dışı ekonomik faaliyetler de üretimin 

gerilemesine neden olmuştur. Osmanlının dış ticaret antlaşmaları ile daha bağımlı ilişkiler 

bütünü ortaya çıkarmış olması devletin ekonomik olarak daha bağımsız politikalar 

izlemesini engellemiştir. Bu bağlamda 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması 

Osmanlı’nın dünya pazarıyla ilişkiye girmesi bağlamında başat rol oynamaktadır. 

Bu anlaşma ile birlikte Osmanlı dışa açık daha liberal politikalar izlemeye 

başlamıştır. Osmanlı bu dönemde eşit olmayan koşullar içinde batı ile ticaret yapıyor, 

ekonomik yapısı batının ihtiyacı olan hammaddeleri karşılamak üzere inşa ediliyordu.  Bu 

süreç birinci dünya savaşına kadar devam edecektir. Osmanlının son dönemlerinde 

başlatılan reform hareketleri temel olarak merkezi yapıyı daha güçlü hale getirmek 

üzerine yapılmıştı. Yapılan reformlar zamanla merkezi devletin ekonomi üzerindeki 

etkisini azaltacaktır.53 

1854 yılında başlatılan dış borçlanma ile durum daha karmaşık bir hal almıştır. 

Zaman içerisinde Osmanlı’nın dış borçlarını ödeyememesinden dolayı Düyun-u 

Umumiye’nin kurulması ile ekonomi üzerinde devletin yetkileri kısıtlanmış bulunuyordu. 

Osmanlı’nın almış olduğu dış borçlar ve ülke içerisine giren yabancı sermaye ile 

ekonomik yapıyı düzenlemek ve geliştirmek bağlamında bir dizi politikalar izlediği 

görünmektedir. Başta demiryolları olmak üzere dış ticareti geliştirme bağlamında altyapı 

yatırımlarına ağırlık verilmiştir. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde meydana gelen ekonomik ve siyasi değişimler 

Osmanlı’nın devlet nezdinde olduğu kadar toplumsal yapısında da bir dizi değişikliğe 

neden olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı içerisindeki Osmanlı millet sistemine dayanarak 

Müslüman olmayan azınlıklara reformlar ile daha geniş haklar ve imkanlar verilmiştir. 

Zaman içerisinde yapılan reformlardan dolayı Osmanlı Devleti’nin ekonomik alanda tam 

yetkisini kaybetmesi ile devlet toplumdaki refah düzeyini her yerde sağlayamamıştır.  

Çünkü ekonomide öncülük tarımsal mallara verilse de bu yerler Osmanlı’nın 

demir yolları ve limanlara yakın olan bölgelerini içerdiğinden dolayı diğer toplumsal 

                                                      
53 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarih 1550-1914, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, s. 204. 
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kesimlerin yapmış olduğu tarımsal faaliyetlerin daha çok bölgesel düzeyde kalması eşitsiz 

bir gelişmeye neden olmuştur. Kısaca 1910’lu yıllara gelene kadar tarımsal meta üretimi 

hem iç hem dış pazar için yaygınlaşmış, bu süreç içerisinde yeni üretim yapıları ortaya 

çıkmıştır. Tımar sisteminin kaldırılması ile de devlet adına vergi toplamak önemini 

yitirmiş, vergi toplama usulleri değişmiş, büyük toprak mülkiyeti ve dış ticaret ekonomik 

bakımdan önemli kaynaklar durumuna gelmiştir.54 

Merkezi yönetim, gelirleri arttırmak için, miri toprakları ya doğrudan satışa çıkarmak 

ya da bunların üzerinden vergi toplama işini özel girişimcilere (mültezim) bırakmak 

gibi yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. İltizam usulü denilen bu uygulamanın toprak 

mülkiyetinin özelleşmesi yönünde çok önemli bir adım olduğu söylenebilir.55 

Osmanlı’nın açık bir pazar haline gelmesi sonucu yerli sanayi malları çöküntüye 

uğramış, tarımsal ürünlere yönelik ihracat artmış ve zamanla kendi ürettiği malları ithal 

eder duruma gelmiştir.56  

Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nin dünya ekonomisi ile bütünleşme süreci içinde 

yapmış olduğu reformlar, genel olarak Avrupalı devletler ve yabancı yatırımcılarla 

merkezi devlet arasındaki ekonomik ve siyasi politikalar dahilinde yapılmaya 

çalışılmıştır.57 

2.1.1. Osmanlı’dan Cumhuriyete Bırakılan Ekonomik Yapı 

Yeni kurulan Cumhuriyet’in sosyoekonomik yapısı Osmanlı’dan arda kalan yapı 

üzerine inşa edilmiştir. Osmanlıdan arda kalan tarıma dayalı üretim ve dış ticaret 

yapılarının yanında asıl önemli olan güçlü merkezi bir yapının izlerinin devam etmesi 

karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı Birinci Dünya Savaşı ve kurtuluş savaşı süreci 

içerisinde Osmanlı’dan kalan ekonomik ve toplumsal yapının genel bir incelemesini 

yapmak yeni kurulan yapıyı anlamak için gereklidir.  

Osmanlı’nın birinci dünya savaşına giden zaman dilimi içerisinde devletin iç 

piyasada ekonomi üzerinde kurumlar arası bir bütünlükten yoksun olduğunu 

görmekteyiz. Tarım genel olarak öz tüketim ve yerel piyasalar dahilinde üretiliyordu, 

                                                      
54 A.g.e.  s. 239. 
55 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 13. 
56 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2000, s. 3. 
57 Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, 4. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kütür Yayınları, 

2014, s. 159. 
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sanayi ise daha ilkel koşullar çerçevesinde yapılmaktaydı. Ülke genelinde sanayi ve tarım 

arası bir bütünlük bulunmamaktaydı. İkinci meşrutiyet sonrasında sanayileşme olgusu 

ağırlık kazanmış ama gerekli adımlar atılamamıştır. Osmanlının birinci dünya savaşına 

girmesi ile dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Bu dönemden sonra ülke içerisinde 

üretimi sağlamak bağlamında ülke içi kendi kendine yeterlilik bağlamında politikalar 

izlenmiş ve korumacılık kendisini göstermiştir. 

  Birinci dünya savaşı zamanında iktidarda bulunan İttihat ve Terakki’nin 

kapitülasyonları kaldırması, gümrük tarifelerini değiştirmesi ve son olarak Osmanlı’nın 

dış borçları için yapılan ödemeleri durdurması yani Düyun-ı Umumiye’nin faaliyetlerini 

askıya alması sonucu 1923’te Lozan’da bu konuların tartışılmaya açılmasını sağlanmış 

bu sayede de yeni Cumhuriyet’in ekonomik politikaları önündeki engellerin kaldırılması 

bakımından olumlu sonuçlar meydana getirmiştir.58 1913’ten sonra meydana gelen 

savaşlar neticesinde nüfusun azalması sonucu 1913-1922 yılları arasında tarımsal üretim 

büyük oranda gerilemiştir. Bu dönemde devletin elinde bulunan birçok sanayi işletmesi, 

madenler vb. sektörler gayrimüslimler ve yabancı kuruluşların elinde bulunmaktaydı.59  

Birinci Dünya Savaşı’na kadar birtakım yeni imalat sanayii işletmeleri kurulmuşsa da, 

Türkiye’nin 1923 sınırları esas alındığında, yerli fabrika üretiminin yurtiçi tüketimi 

karşılama oranı pamuklu kumaşlarda % 10, yünlü kumaşlarda % 40, ipekli kumaşlarda 

% 5, sabunda % 20, buğday ununda % 60’dı. Porselen, cam, çatal-bıçak, şeker gibi 

tüketim mallarının tamamı ithal edilmekteydi.60  

Sonuç olarak Osmanlı’nın son döneminde çökme noktasına gelen ekonomi İttihat 

ve Terakki’nin birinci dünya savaşı sırasında izlediği politikalarla değişime girmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda devraldığı ekonomik yapı İttihat ve Terakki’nin 

yapmış olduğu politikaların bir sonucu olmuş ve yeni hükümet Lozan sonrası göreli 

olarak dış bağımlılıktan kurtaran bu politikaları devam ettirme eğiliminde olmuştur. 

                                                      
58 A.g.e. s. 164. 
59 Nadir Eroğlu, ‘’Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (1923-1938)’’, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C: 23, 

No: 2, 2007, s. 64. 
60 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 5. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002, s. 

103-104.  
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2.2. 1923-1929 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti dönemin koşulları çerçevesinde ekonomik ve sosyal olarak 

zor şartlar altında kurulmuştu. Cumhuriyetin kuruluş yılları savaşlar eşiğinde kurtuluş 

mücadelesi verilerek geçmişti. Yani ülkenin ekonomik ve sosyal bakımdan geçirmiş 

olduğu değişim bağımsızlık mücadelesinin Atatürk önderliğinde kazanılması ile 

başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarına sosyal olarak bakıldığında halkın refah 

durumu savaşın getirmiş olduğu maliyetin ağır etkisinin omuzlarına yüklenmesinden 

dolayı istihdam düzeyi, sağlık koşulları, eğitim durumu, altyapı, kişi başı milli gelir gibi 

kıstas alınan gelişme düzeyi bakımından oldukça kötü bir durumdadır. Bağımsızlığın 

kazanılmasından sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile ülkenin geleceği 

belirlenmiş olmaktaydı. Bu çerçevede yeni kurulan devlet 1924 yılında yeni bir anayasa 

hazırlayacak bu anayasa ile; yasal düzen dinsel ögelerden arındırılarak laik, çağdaş, batıcı 

diyebileceğimiz bir çerçeveye evirilecekti. Yeni anayasa ile geleceğin ekonomik ve 

toplumsal yapısının gelişimi inşa ediliyordu. 

1923’den sonra devlet ekonomik ve toplumsal olarak halkın refahını arttırmak 

bağlamında bir dizi büyüme ve gelişme politikaları izlemiştir. Dönemin imkanları 

bakımından bu politikaları gerçekleştirecek devletin içsel dinamiklerinin yeterli olmadığı 

aşikardır. Genel olarak döneme bakılırsa ekonomik yetersizliğin birçok nedeni olmakla 

birlikte en önemlilerinden bir tanesi de birinci dünya savaşı sonrası nüfusta meydana 

gelen düşüşle demografik yapının değişmiş olmasıdır. ‘’1923 sınırları içinde Türkiye 

nüfusu 1913’te 15,8 milyonken, 1927’ye kadar nüfus ancak 13,6 milyona 

erişebilmişti.’’61 Gerek İttihat ve Terakki Partisi döneminde uygulanan tehcir politikaları 

gerekse savaş sonucu işgücünü oluşturan erkek nüfusunun azalması cumhuriyet 

döneminde de üretimin gelişmesini sınırlamaya devam etmiştir. 

Osmanlı döneminde Sanayi ve ticaret alanında Müslüman olmayan azınlığın 

varlığını sürdürmesi sonucu yeni kurulan devlet içerisinde bu azınlığın Türkiye’den 

ayrılması sanayi ve ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesinde etkili olmuştur.62 

Bununla birlikte 1914 ile 1926 yılları arası milliyetçilik politikalarıyla ülkeyi terk eden 

                                                      
61 Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), 2. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

1993, s. 33. 
62 Dündar Sağlam, Türkiye Ekonomisi Yapısı ve Temel Sorunları, İstanbul: Der Yayınları, t.y., s. 77. 
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gayrimüslim nüfusun mülklerine büyük toprak sahipleri el koyarak işletmelerini 

geliştirme fırsatını sık sık bulmaktaydılar.63 

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Atatürk ve kadrosu batılılaşmadan yanaydılar. 

Batılılaşmanın ise batının kurumlarının alınarak ülke içerisinde uygulanması sonucu 

gerçekleştirileceğine inanılıyordu. 1920’li yıllarda devletin temel hedefleri arasında milli 

bir ekonomi oluşturma çabası içinde oldukları görülmektedir. 1923 yılında toplanan İzmir 

iktisat kongresi devletin kalkınma için yapacağı politikaları anlama bakımından temel 

oluşturmaktadır.64 Genel olarak kongrenin amaçlarına bakıldığında gerçekleştirilecek 

olan iktisadi kalkınma politikaları çerçevesinde dönemin yöneticileri ile toprak sahipleri, 

tüccarlar, işçiler ve sanayicilerin katıldığı kongre de çıkan kararlar; ‘’iktisadi hayat özel 

teşebbüsün liderlik ve hakimiyetinde yürüyecek, devlet ancak teşvik ve himaye edici, 

düzenleyici olarak iktisat işlerine müdahale edecektir.’’65 şeklinde gerçekleşmiştir. 

İzmir iktisat kongresinde çiftçi kesiminin tarımsal bağlamda gerçekleştirilecek 

üretimin pazarlara ulaştırılması bakımından devletin gerekli olan alt yapı hizmetlerine 

öncelik vermesi ve vergi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak çiftçinin üzerinde 

ağır bir yük olan aşar vergisinin kaldırılmasına yönelik talepleri bulunmaktaydı. 

Kongreye hazırlıklı olarak katılan tüccar grubu ise ekonomide yabancı sermayenin ve 

azınlıkların elinde bulunan sektörlere yönelik ayrımcılığın olmaması yönünde taleplere 

sahipti. İşçilerin ise günlük çalışma süresinin sekiz saat gibi belirli bir limit ile 

sınırlandırılması ve işçinin haklarının korunması bağlamında bir dizi talepleri olmuştur. 

Son olarak sanayiciler ise devletten 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun hala 

yürürlükte olması ve bundan dolayı bu yasanın daha da iyileştirilmesi ve devletten 

sanayicilere destek olacak kredi ve alt yapıyı sağlaması yönünde istekleri bulunmaktadır. 

İzmir iktisat kongresindeki kararlar neticesinde o dönemde devletin izleyeceği 

ekonomi politikaları bu kongre ile sınırlı olmamaktadır. Aynı zamanda kongrede alınan 

bu kararlara geniş bir perspektiften bakılınca, cumhuriyetin kurulması ile birlikte 

bütüncül bir yenileşme yapısının oluşturulmaya başlandığı eğitimden yargıya kadar 

kurumsal anlamda gerçekleştirilen değişiklikler ekonomik ve toplumsal olarak yaşamın 

                                                      
63 Çağlar Keyder, Dünya…, s. 27. 
64 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 34. 
65 Dündar Sağlam, Türkiye…, s.76. 
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tüm boyutlarını içine alıyordu. Osmanlı’dan miras kalan eski ve yeninin birlikte 

ilerlemesi kaldırılarak kurumsal anlamda köklü değişiklikler yapılıyordu.66 

Yeni kurulan devletin de temel ekonomik yapısı tarım üzerine dayalı olmakla 

birlikte aynı zamanda erken dönemde dünya ekonomisiyle bütünleşmenin temel ayağını 

oluşturmaktadır. Bunun nasıl yapıldığını anlamak için ise kuruluş yıllarından ülke içi 

tarımsal yapıyı açıklamamız gerekiyor. Büyük toprak sahipleri ve ortakçılık, küçük 

köylüler, ücretli ve mevsimlik işçiler Anadolu tarım yapısının temel parametrelerini 

oluştururken aynı zamanda bölgeden bölgeye de farklılık göstermekteydi. Bu durumu en 

iyi anlatan olarak Çağlar Keyder’in yazılarına bakabiliriz;  

               Ortakçılıkla işletilen büyük mülklerin ve ücretli işçi kullanan az sayıda kapitalist 

çiftliğin varlığına karşın küçük köylü işletmeleri mutlak olarak hakimdir. İç bölgelerin 

tahıl alanlarındaki işlenebilir toprakların çoğu ve Karadeniz bölgesinin büyük bir 

bölümü köylü işletmeleri kategorisine dahildir. İç bölgelerdekilerin ağırlıkla geçimlik 

üretim yapmalarına karşılık Karadeniz köylüleri oldukça ticarileşmişlerdi. Ortakçılık, 

dağınık nüfuslu Doğu bölgelerinde ve Güneydoğu yerleşmelerinde yarı feodal bir 

kiracılık anlaşması olarak varlığını sürdürüyordu. Ege ve Akdeniz’in verimli 

ovalarında, özellikle emek-yoğun ticari ürünlerin yetiştirilmesinde de ortakçılık, daha 

çok sözleşmeli iş gücü biçiminde mevcuttu. Pamuk yetiştirilen Adana bölgesinde işgücü 

gereksiniminin büyük bölümü mevsimlik göç yoluyla ücretli-emek biçiminde 

karşılanmakla birlikte, topraksız köylülerin yıl boyu ücretli emek olarak kapitalist bir 

ilişki içinde kullanımı enderdir. 67 

Cumhuriyet dönemi tarım politikalarına bakıldığı zaman 1925’te aşar vergisinin 

kaldırılması çiftçinin ürün miktarının artmasına vesile olmuş bunun yanında 

pazarlanabilir ürün düzeyini yükseltmiştir. Aşarın kaldırılmasından sonra vergilerin 

doğrudan ödenmesi sonucu köylüler vergileri ödeyebilmek için ürünlerinin belirli bir 

kısmını pazarlarda satmak durumunda kalmıştır. Ürünlerin pazara ulaşması devletin 

ulaşım ağını daha da genişletmesi ile mümkün olmuştur. Böylece bölgeler arası ticareti 

de arttıracak bölgesel bir bütünleşmenin sağlandığı söylenebilir.68  

1927-1929 yılları arasında devlet çıkarmış olduğu yasalar ile topraksız köylülere 

toprak dağıtılması yolunda adımlar atmıştır. Çiftçinin tarımsal üretimini arttırması için 

                                                      
66 Y. Kepenek-N. Yentürk, Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 12. Basım, 2001, s. 36. 
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tarımsal kredi bağlamında 1929 yılında tarım kredi kooperatiflerinin kurulması en önemli 

gelişmelerden birisidir. Bunun yanında devlet tarımsal gelişme için teknik olarak üretimin 

arttırılması için üretim teknolojisinin geliştirilmesine yönelik tarım tekniği okulları ve 

örnek çiftlikler açmıştır.69  

Genel olarak kuruluş yıllarında devletin izlemiş olduğu tarım politikası, tarım 

sektörüne yardımcı olmak bağlamında ekili tarım alanlarını genişletmek, traktör 

alımlarını arttırmak ve kişilerin toprak üzerinde mülkiyet sahibi olmasını teşvik etme 

şeklindedir. Gerekli altyapı hizmetleri sayesinde özellikle ulaşımın geliştirilmesi ile 

tarımsal malların pazarlara ulaştırılması yolunda çiftçinin ekonomik bakımdan verimliliği 

arttırması hedeflenmektedir. Cumhuriyet döneminin ulaşım politikaları genel olarak 

demiryollarının kamulaştırılması ve yenilerinin yapılması yönünde olmuştur. 

Devlet için tarım dönemin koşulları çerçevesinde ekonomik bütünleşme ve 

gelişmenin temel ayağını oluşturmaktaydı. Bunun yanında ticarete yönelik yer alan 

politikalar ise tütün, kibrit, alkol, petrol ve şeker olmak üzere temel tüketim mallarının 

alımının tekellere bırakılması yönünde olmuştur. Bu dönemde oluşturulan tekeller 

ticaretin üretim alanından çok ithal edilen yani dış alım tekeline dayanan bir yapıya 

hizmet ederek kamu gelirlerini arttırmak bağlamında oluşturulmuştur.  

Sanayi ise daha ilkel koşullarda üretilmekteydi. Devletin sanayi için izlemiş 

olduğu politika daha çok liberal eğilimli özel sektörün kendi başına ilerlemesini 

sağlayacak düzenlemelerdir. Bu politikalara bakılınca Sanayi ve Maadin Bankası’nın 

1925 yılında kurulması ve 1927’de Sanayi Teşvik Yasası’nın çıkarılması ile girişilecek 

sanayi yatırımlarına gerekli desteği sağlayacak düzenlemeleri harekete geçirmiştir. 

Bunun yanında esnaf ve zanaatkarların örgütlenmesi, yerli sanayinin dış rekabete 

korunması bağlamında özellikle 1929 gümrükleri belirleme serbestliğinin kazanılması ile 

sanayicilerin lehine politikalar izlenmiştir. Dönemin sanayi üretim yapısı ‘’1927 sanayi 

sayımı sonuçlarından izlenilebilir. Sayım kapsamına giren altmış beş bin dolayışında 

işletmenin %43.59’u tarım (tarım ürünlerini işleme, doğramacılık, vb), %23.88’i dokuma 

ve %22.61’, maden sanayi, makine yapımı ve onarımı grubundan oluşmaktadır.’’70  
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Bu veriler dikkate alındığında sanayileşmenin ilk aşamalarının gerçekleştiğini ve 

bu bağlamda tarımsal ürünler ile bağlantılı sanayi kollarının ağırlık kazandığını 

görebiliriz. 

Türkiye’de kuruluş yılları sanayisi iyi durumda değildi bu nedenle dış ticarette 

tarım malları ihraç edilerek temel tüketim malları ithal edilmekteydi. Temel tüketim 

mallarının büyük bir kısmının (cam, kaşık, porselen vb.) dışarıdan ithal edilmesi sonucu 

yerli üretimin önemi artmış, ileride uygulanacak olan ithal ikameci sanayileşmeye olan 

gereklilik tartışılmaya başlanmıştır. Kuruluş yıllarında ihracat önemli bir ekonomik 

kazanç sağlarken 1925 sonrası dönemde fiyatlar düşmeye başlamıştır. Bu düşüş temelde 

tarım ürünleri özelinde 1929 dünya ekonomik buhranına kadar devam etmiştir. 

Fiyatlardaki düşüş döviz kuru ile yakından ilgilidir. Denetlenemeyen para piyasasında 

döviz kuru ortamında Türk lirası aşırı değer kaybetmiştir. Türk lirasının değer kaybetmesi 

devletin yabancı para piyasalarını denetlemesine giden yolu açarak daha sonrasında 

Merkez Bankası’nı kurmaya teşvik etmiştir.71 Dış ticareti düzenleme yetkisi Lozan 

Anlaşması ile kısıtlanmıştı. 1929’da bu kısıtlamanın kalkması ile devlet gümrük 

vergilerini arttırmış, yerli üretimin korunması yönünde sanayicilere yönelik imtiyazlar 

tanımıştır.  

Dönemin koşulları dikkate alınınca Türkiye’nin dış ticaret hacminde daralmalar 

meydana gelmiştir. Bunun sebebi olarak gümrük tarifesine koyulan vergiler ve büyük 

buhran sonucu Türk ekonomisinin dış ticaretin azalması ile daha az bağımlı bir ekonomi 

haline geldiği söylenebilir. Bu durumun dezavantajları olduğu kadar avantajları da vardır. 

Türkiye için yeni ekonomi politikaları uygulama ve geliştirme dışa bağımlılığın azaldığı 

dönemde bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. 

Kısaca bir değerlendirme yapılacak olursa oluşturulan yeni yapı çerçevesinde 

gerçekleştirilen yenilikler baz alınarak Rostow’un büyümenin aşamaları dahilinde 

belirtmiş olduğu geleneksel toplum aşamasının değiştiğine yönelik bir olgunun 

gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Tabi ekonomik kalkınmanın sadece bu boyutu ile 

değerlendirilmesi düşünülemez lakin Rostow’un ileri sürdüğü sav ile gerçekleşen durum 

arasında bir yakınlık olduğu söylenebilir. 
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2.3. TEK PARTİ DÖNEMİ DEVLETÇİLİK POLİTİKASI 

Türkiye 1923’den sonra büyük buhrana kadar liberal pazar eğilimli politikalar 

izlemiş hızlı bir kalkınma süreci başlatılmıştır. Liberal eğilimli politikaların yaratmış 

olduğu kriz sadece Türkiye’de değil dünya genelinde 1929’da büyük buhran ile 

somutlaşan bir dünya krizine neden olmuştur. Dünya ekonomik sisteminin yaratmış 

olduğu ortamın sonuçları ve Türkiye’nin kendi sosyo-ekonomik durumu Türkiye’yi yeni 

ekonomik politikalar arayışına sürüklemiştir. ‘’Kısaca bu yıllarda dünya ekonomisi 

büyük buhranın içinde sürüklenirken Türkiye ekonomisinin dışa kapanarak ve devlet 

eliyle bir milli sanayileşme denemesi içine girmiş olduğu söylenebilir.’’72  

Büyük buhran bu dönemde Türkiye gibi pek çok az gelişmiş ülkeleri de benzer 

biçimde etkilemiştir. Temel olarak dünya ekonomisine ham madde ihracatı yapan ve 

tüketim malları ithal eden bu az gelişmiş ülkeler için büyük buhran, ülkelerin ekonomileri 

için derinleşen kötü durumu perçinliyordu. Bu kriz ile ihraç mallarının aşırı derecede 

ucuzlaması lakin ithal malların daha fazla pahalı bir seviyeye ulaşması az gelişmiş ülkeler 

açısından olumsuz sonuçlar doğurmasından ötürü dış ticaret avantajlı olmaktan çıkmıştır. 

Bu duruma çözüm olarak birçok AGÜ korumacı politikalar izleyerek yerli üretim 

sayesinde krizin yaratmış olduğu ekonomik zararı kapatmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede 

AGÜ’lerin belirli bir gelişme başarısı göstermesi, 1950 sonrası ortaya çıkan bağımlılık 

okulu düşünürleri tarafından ortaya atılan AGÜ’lerin ilk kez kendi içsel dinamikleri ile 

ulusal bir kalkınma gerçekleştirebildikleri söylemlerinin haklılık payı olduğunu akla 

getirmektedir.73 Gerçekten de yaşanan büyük bunalım birçok gelişmiş ülkeyi krizin 

yaratmış olduğu sorunlara iterken AGÜ’ler bu duruma kendi öz kaynakları ile çözüm 

bulmaya çalışmış ve birçok AGÜ bunu gerçekleştirmiştir. Böyle bir ortamda Türkiye de 

yaşanan bu süreçten payını almıştır.  

Türkiye dünya piyasalarının krize girdiği bu dönemde kendi özgün yapısından ve 

yöneticilerinin kalkınma görüşleri çerçevesinde diğer ülkeler denetimli ekonomi 

modelini seçerken devletçi-plancı yani ithal ikameci bir ekonomi modeline yönelmiştir. 

Kuşkusuz bu süreç tarihsel bağlamda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden arda kalan milli 

iktisatçı ve tesanütçülük anlayışıyla birlikte yeni bir olgu olarak planlamayı getirmekle 
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yeni bir modeli ortaya çıkarmıştır.74 Uygulamaya konulan devletçilik bir bakıma 

toplumun istekleri doğrultusunda bir anlayış çerçevesinde oluşan refah ve kalkınmanın 

temel olarak devlet tarafından yapılması kavramı bu döneme hâkim olan toplumsal bir 

algı olaraktan karşımıza çıkmaktadır.  

1923’ten sonra Atatürk’ün belirlediği ekonomik bağımsızlık ve hızlı kalkınma 

1930’lara dek başarılı olamadı. Bunun nedenleri arasında genel olarak cumhuriyetin 

kuruluş yıllarında uygulanan ekonomi politikalarının başarısız olduğu alan üretimin 

özellikle sınai üretimin gerçekleştirilememesiydi. Tarım, ticaret ve bankacılık alanlarında 

elde edilen karların tasarruf edilerek yatırımlara dönüştürülmesi bağlamında yani sınai 

üretime dönüştürülmesi gerçekleştirilememiştir.  

Genel olarak bazı kalkınma düşünürleri arasında tasarruf, sermaye, yatırım üçlüsü 

bir ülkenin kalkınması için gerekli olan temel bileşenler olarak ileri sürülmekteydi. Lakin 

kuruluş yıllarında Türkiye bu bileşenleri birleştirmekten uzak kalmıştır. 1930 sonrası 

dönemde devlet için tarım üretimi arttırmak bağlamında kısa zamanda karlılık için yeterli 

bir seviyede değildi. Çünkü devlet temel tüketim mallarını ithal ediyor tarımsal arz fazlası 

malları ihraç ediyor ve böylece karşılıklı bir bağımlılık oluşuyordu. Devlet sanayi 

üretimini arttırmak ve yerli üretimi güçlendirerek dışa bağımlılıktan kurtulabilme 

imkanına sahipti. Bu imkanlar büyük buhran sonrası elde edilmişti. 

Devletçiliğin ne anlama geldiğini tanımlardan değil yapılan uygulamalara 

bakılarak anlaşılması gerekmektedir. İlk olarak devlet sanayi malları bakımından ithalata 

bağlılıktan kurtulmak için özel girişimin yapamadığı sanayileşmeyi devlet kendi eliyle 

gerçekleştirecekti. Bu süreçte özel kesim tamamen dışarıya atılmamış belirlenen teşvik 

ve uygulamalardan gerekli destekler özel sermayenin kullanımına da açılmıştır. Bu 

amaçlar doğrultusunda Türkiye SSCB’den uzman heyetleri getirerek hazırlatılan proje 

çerçevesinde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BBYSP)’nı kabul etmiş ve 1933-1937 

yıllarını kapsayan plan uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye’nin SSCB’den bu planı 

hazırlaması için uzman heyetlerle görüşmesinin nedeni SSCB’nin planlı bir şekilde 

                                                      
74 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, 5. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2013, s. 48-49.  
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sanayileşme ve kalkınma politikalarının başarılı olması ve SSCB’nin büyük buhrandan 

çok fazla etkilenmemesidir.75  

Bu noktada Türkiye’de planlı sanayileşmeyi uygulaması bakımından dünyada 

SSCB’den sonra özgün bir konumdadır. Planın amacı çerçevesinde ülkede üretilen veya 

üretilmesi mümkün olan sanayi malları birincil planda olmak koşuluyla ithal ikamesi 

yapılabilen özellikle dokuma, kâğıt, toprak, demir-çelik sanayi gibi kollarda devletin 

sanayileşme öncüsü olarak planı gerçekleştirmesi amaçlanmaktaydı.  

İthal ikameyi gerçekleştirmek için gerekli olan temel makine ve araçlar dünya 

bunalımının yaratmış olduğu fırsat ile uygun koşullarda elde edilmiştir. Sanayileşme için 

devlet gerekli olan finansmanı para arzını arttırarak veya bütçede açık vererek yapmamış 

gerekli olan kaynaklar başka yollardan elde edilerek finansman karşılanmaya 

çalışılmıştır. Bu dönemde devlet denge politikası çerçevesinde uygulamalar yürütmüş, ilk 

olarak para miktarını arttırmamış, bütçe dengesini sağlamış, son olarak dış ticaret 

dengesini korumuştur. Bunların ekonomi üzerindeki toplam etkisi düşünüldüğünde 

devletçilik döneminde istikrarlı bir ortam sağlanarak %9’luk bir büyüme 

gerçekleştirilmiştir.76 

 Devletçi dönemde iç finansman kamu sanayileşmesi girişimleri ile iç kaynak 

bütçe tarafından oluşturulmuş kamu gelirleri dolaylı vergilerle arttırılmış, devlet tekel 

olarak tuz, şeker, kibrit gibi tüketim mallarını vergileyerek bu mamullerden elde edilen 

kaynak sanayi yatırımlarına aktarılabilmiştir. BBYSP’nin uygulanmasında sorumluluk 

Sümerbank’a verilerek beş grup altında dokuma sanayi, toprak ve seramik, kâğıt ve 

selüloz, kimya, maden olmak üzere beş grup üzerinde yapılması kararlaştırılmıştır.77  

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın başlıca amaçları şunlardır;  

a) yerel ya da bölgesel tarımsal üretime ve doğal kaynaklara dayalı sınai üretim birimi 

kurulması, 

b) özellikle dış alım konusu olan temel tüketim mallarının yerli üretimine ‘’özellikle 

dokuma sanayiye’’ öncelik verilmesi. 

                                                      
75 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 63. 
76 A.g.e., s. 65. 
77 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 55-57. 
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c) sanayi işletmelerinin kuruluş yerlerinin ham madde ve işgücü kaynaklarına yakın 

olması78  

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı için yatırımların yarısına yakını dokuma sanayisi 

ağırlıklı olmak üzere bunu takiben maden, selüloz ve kimya bu yatırımlardan paylarını 

almışlardır. Devletçilik döneminde dış ticaret anlamında gümrük vergileri ile hükümet 

kontenjan ve yasaklamalar getirmiş, dış ticaret ikili anlaşmalarla yürütülmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca ülke içerisinde yabancıların elinde bulunan pek çok şirket öncelikle 

kiralanmış daha sonra satın alınarak millileştirilmişlerdir.79  

Kamu iktisadi girişimleri bu dönemde devletçiliğin uygulanması ile başlatılmış 

Sümerbank’ın hem ticaret hem banka hem de sanayi yatırımlarını bir bütün halinde 

işletmiştir. Bu dönemde sanayi yatırımları arasında madencilik sektöründe 1935 yılında 

MTA ve Etibank’ın kurulması bu sektörün hızlıca gelişmesine imkân vermiştir. 

Madencilik sektöründe temel sorun çıkarılan madenlerin işlenmesi ve zenginleştirilmesi 

bağlamında yeterli teknolojiye sahip olunamadığından dolayı birçok değerli madenin 

işlenmeden dışarıya satılmasıdır. Bu çerçevede sektörde elde edilen karlar düşmüştür. 

Devletçi dönemde sanayi birinci planda yer almış tarım geri itilmiştir. Bu dönemde 

devletin elinde bulunan miri topraklar kullanıma açılmış, çiftçilerin tarım ürünleri 

üretmeleri için gerekli olan kredi imkanları kolaylaştırılmıştır. Özellikle savaş döneminde 

Toprak Mahsulleri Vergisi ile %10’luk bir oran dahilinde çiftçiden vergi alınmış bunun 

haricinde ordu için gerekli olan tahıl ihtiyacı devletin belirtmiş olduğu ucuz fiyatlar ile 

satılması zorunlu hale gelmiştir. 

BBYSP’nin başarılı sonuçlar göstermesinden dolayı devlet ikinci beş yıllık 

kalkınma planının hazırlanmasını hızlandırmıştır. Lakin ikinci dünya savaşının patlak 

vermesi plana uygulanma şansı vermemiştir. Savaş yıllarında aşırı para sunumu meydana 

gelmiş, enflasyon yüksek boyutlara ulaşmış, fiyatlar artmıştır. Bu dönemde ikinci dünya 

savaşı Türkiye’nin kalkınma serüvenine olumsuz bir şekilde derinden etkilemiştir. 

Öncelikle devlet hazırda tutulması gereken büyük bir orduyu beslemek zorunda kalıyor 

ve yatırımlar ordu ihtiyaçlarını karşılamak için yön değiştirmiştir. Bir başka neden tarım 

                                                      
78 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 68. 
79 Ömer Celal Sarc, ‘’1923’den Bu Yana Kalkınma Stratejileri’’, 2. Türkiye İktisat Kongresi I Kalkınma Politikası 

Komisyonu Tebliğleri, İzmir: Devlet Planlama Teşkilatı, 1981, s. 15. 
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ve sanayide yeterli sayıda işçinin bulunamamasının temel sebebi genç erkek nüfusun 

askere alınarak üretim için gerekli iş gücünün azalmasıydı.  

Savaş yıllarında yaşanan olağanüstü durumlar çerçevesinde devlet vergi oranlarını 

arttırıyor ayrıca doğrudan vergiler alıyordu. Yeni alınan doğrudan vergilerin en 

önemlileri Varlık Vergisi (1942) ile Toprak Mahsulleri Vergisi (1941)’dir.80 Savaş 

yıllarında konulan vergiler dışında çıkarılan olağanüstü kanunlarla işçi ve özel 

işletmelerin hakları da askıya alınmıştır. Bu çerçevede 1940 yılında çıkarılan Milli 

Korunma Kanunu ile iş yükümlülüğünün zorunlu tutulması, özel işletmelere geçici el 

konulması ve işçi ücretlerinde asgari fiyatların belirlenmesi gibi katı önlemler 

alınmıştır.81  

Devletçi dönemde gerçekleşen toplumsal değişiklikler ise temelde okuma-yazma 

oranında meydana gelen değişmelerdir. Bunun temel sebebi öncelikle devletin eğitime 

önem vererek çağdaşlaşmayı, batılılaşmayı bir hedef olarak görmesi ayrıca devletçilik ile 

sanayi sektöründe istihdam edilecek nitelikli, eğitimli iş gücünün sağlanmasının 

gerekliliği bu değişimin temel sebepleridir. Sanayileşme politikasının Türkiye’de 

geleneksel toplum yapısında kırdan kente göç bağlamında önemli sayılabilecek bir 

değişim yaptığı söylenemez. 

Devletçiliğin uygulandığı dönem baz alınarak kalkınma iktisadı çerçevesinde 

ortaya atılan görüşler bağlamında iç piyasanın yetersiz olmasından dolayı ağır sanayi 

yatırımlarının devlet tarafından yapılarak gerçekleştirmesi bu dönemde 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamada Keynesyen politikalar dahilinde izlenilen politikaların 

bu dönemde yaygın olarak uygulanması karşımıza çıkmaktadır. 

2.4. ÇOK PARTİLİ DÖNEM İKTİSAT POLİTİKALARI: 1946-1960 

İkinci dünya savaşı sonrası dönem hem toplumsal hem de ekonomik anlamda 

ulusal ve uluslararası düzeyde belirgin değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği bir zaman 

dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş sonrası dönemde ABD ve SSCB arası ilişkiler 

değişmeye başlamış ve soğuk savaşa giden yol kendini göstermeye başlamıştır. Bu 

                                                      
80 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 66. 
81 Şevket Pamuk, Türkiye’nin…, s. 200. 
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dönemde ABD, sosyalizmin giderek güçlenmesini ve diğer ülkelerin bu sisteme dahil 

olmamasını sağlamak için bir dizi politikalar bütünü oluşturmuştur.  

İlk olarak Avrupa’nın tekrardan ayağa kaldırılması ve dünya genelinde AGÜ’ 

lerin yeni kurulacak ekonomik sistem içinde yer alması hedefleniyordu. Bu çerçevede 

İkinci dünya savaşı sonrası yeni ekonomik sistem olan Bretton Woods sistemi ile dünya 

genelinde ABD dolarının merkezde yer aldığı sabit kur sistemi dahilinde liberal bir düzen 

DB ve İMF gibi kurumlar öncülüğünde sistemin işleyişini ve istikrarını sağlamak üzere 

oluşturulmuştur.82 İlk olarak Avrupa’nın aşırı tahrip olmasından dolayı Keynesyen 

politikalar uygulanarak halkın refah durumu göz önünde tutulmuştur. Bu çerçevede ilk 

olarak Truman ve Marshall yardımları yapılarak Avrupa’nın tekrardan dünya pazarı ile 

bütünleşmesi yolunda ilk adımlar atılmıştır. Türkiye’nin bu dönemde batı yanlısı bir 

sistemden yana olması sonucu Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısında da 

değişikliklere neden olmuştur. 

Türkiye’nin 1946 yılında çok partili hayata geçişi ve ardından DP’nin iktidar 

olması sosyoekonomik alanda da birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu dönemde 

belirgin olarak yabancı sermaye ve dış yardımlar ülke ekonomisi içinde yer almıştır.  

Sonuçta ekonomi politikaları hem iç hem dış etmenlerden etkilenerek oluşmuştur.83  İlk 

olarak savaş zamanında büyük boyutlarda sermaye birikiminin oluşması ve yeni 

kaynakların da eklenmesi sonucu toplumsal ve ekonomik yapı değişmeye başlamıştır. Bu 

doğrultuda liberal iktisadi kalkınma izlenerek dünya pazarı ile bütünleşme hedeflenerek 

dış pazara yönelik, tarım, madencilik, alt yapı yatırımları ve inşaat sektörüne ağırlık veren 

bir kalkınma anlayışının hakım olduğu bir dönem başlamıştır.84  

Türkiye’nin bu dönemde uygulamak istediği kalkınma politikaları için dış 

yardımların gerekliliği üzerinde durulmuş ve bu yardımlardan yararlanmak için 

Türkiye’nin ekonomi politikasında köklü değişiklikler yapması gerektiği ifade edilmişti. 

Yardımlardan yararlanmanın koşulu olarak kamu girişimciliğinin ekonomi üzerinde 

yoğun bir denetimi olmaması ve özel kesimin özendirilip yönlendirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.85 Türkiye’nin de bu dönemde liberal politikalar izleyeceğinin ve özel 

                                                      
82 Şevket Pamuk, Türkiye’nin…, s. 224. 
83 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 90-93. 
84 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 6. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1998, s. 74. 
85 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 93. 



53 
 

yatırımlara öncelik verilmesi doğrultusunda kalkınma gerçekleştirileceğinin belirtilmesi 

sonucu ilk olarak Marshall yardımları çerçevesinde gerçekleştirilen dış yardımlar ile 

tarımda makineleşme sağlanarak tarım ürünlerinin dış pazara açılması gerçekleştirilmiş 

bu sayede iç piyasada hareketlenmiştir. Özellikle iklim şartlarının olumlu olması tarımda 

ki verimliliği daha da arttırmıştır.  

Türkiye’nin bu dönemde başarılı bir kalkınma gerçekleştirmesinde hem Kore 

savaşının yaratmış olduğu ortam hem de Avrupa’nın ihtiyacı olan tarım ürünlerinin 

ihracatı etkili olmuştur.86 Tarımın gelişmesi bakımından önemli miktarda traktör alımları 

gerçekleştirilmiş ve böylece kurak ve yarı kurak tarımsal alanların kullanıma açılmasına 

katkıda bulunmuştur. Tarımda makineleşme ile birlikte ürün fiyatlarında da artışlar 

meydana gelmiş, sonuçta kırsal kesimde meydana gelen gelişmeler toplumsal yapıda 

değişimi beraberinde getirmiştir. Kırsal kesimin pazara açılması ile şehirleşme oranı hızla 

artmış, şehirleşeme oranının artması ile birlikte yeni birikim olanakları oluşmuş ve 

tüketim yapısı da değişmeye başlamıştır.87 

DP başlangıçta özel kesimin daha fazla özendirileceğini belirtmesine karşın kamu 

yatırımları zamanla daha da genişletilmiştir. Bunun nedenleri olarak ortaya çıkan sosyal 

ve toplumsal değişimleri karşılamak üzere yatırımların kamu tarafından yapılması 

gerekiyordu. Yatırımlar arasında ulaşım sektörü de dengesiz biçimde karayollarına ağırlık 

verilerek gerçekleştirildi. Sanayi bakımından dayanıklı tüketim malları özel sektör ile 

birlikte üretilmeye başlanmıştır. Sanayi yapısı eskiden olduğu gibi temel tüketim 

mallarının üretilmesine dayanan yerli tarımsal ve madensel hammaddeleri işlemeye 

dönük yapısı etmiştir. Tarımdan elde edilen gelirler ve dış yardımlar da sanayi yatırımları 

ile sosyal altyapı hizmetleri için kullanılmıştır.88 Türkiye’nin izleyeceği ekonomik 

faaliyetlerinde DB, IMF, OEEC (daha sonra OECD olacak) gibi uluslararası kuruluşların 

önerileri ve yol gösterici planları gün geçtikçe daha belirgin olarak hissedilmeye 

başlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye sınai kalkınma bankası DB öncülüğünde yapılan ve 

desteklenen yapılardan birisidir.89 

                                                      
86 Şevket Pamuk, Türkiye’nin…, s. 228-229. 
87 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 89. 
88 Dündar Sağlam, Türkiye…, s. 86. 
89 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 94. 
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Dönemin ekonomi politikası özel sektöre öncelik veren bir yapı olmasına karşın 

kamu yatırımları bu dönemde genişletilmişlerdir. Bu dönemde yer alan ekonomi 

politikası dahilinde özellikle 1953 ten sonra KİT’lerin hem sermayeleri arttırıldı hem de 

var olanlardan ayrı olarak yeni KİT’ler oluşturulmuştur. Özel kesim ile olan faaliyetler 

kamu- özel ortaklığı çerçevesinde bankacılık, sigortacılık, madencilik, gıda, dokuma ve 

ulaştırma gibi alanlarda beraber hareket edilmeye başlanmıştır.90 İç pazarın genişlemesine 

bağlı olarak iç pazarda talep artışı meydana gelmiş özel sınai üretimin de bunları 

karşılayamaması sonucu kamu kesimi ürerimi genişletmek durumunda kalmıştır. 

Sermaye ihtiyacı hem iç hem de dış kaynaklardan karşılanmış olup, dış kayak olarak dış 

borçlar, yabancı sermaye ve dış yardımlarken iç kaynak bakımından merkez bankasının 

vermiş olduğu krediler sayesinde sermaye ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Bu 

dönemde yabancı yatırımları teşvik etmek bağlamında teşvik kanunu ve petrol kanunu 

çıkarılmıştır. Zamanla yabancı sermayenin yatırımlarda daha faal olmasıyla iç pazarın 

genişlemesi yolunda olumsuz bir ortamın oluşmasına neden olmuştur. Genel olarak bu 

dönemde yaşam koşullarının iyileştiği, reel gelirlerin arttığı, ticaret sermayesinin 

gelirlerini arttırdığı bir dönemdir.91 1954 sonrası dönemde ekonomide yaşanan olumlu 

havanın kaybolmaya başladığını görmekteyiz. Devlet bu dönemde tekrardan devletçi 

uygulamaları uygulamış, zamanla ihraç mallarında azalmalar meydana gelmiş ve ithal 

mallara olan ihtiyaç ise artmaya başlamıştır. 

1954-1961 dönemi, liberal bir dış ticaret rejimi içinde dış dengenin 

sağlanamayacağının anlaşıldığı, bu nedenle dış ticaret kontrollerine gidilen; ancak 

ticaret açıkları yine ortadan kalkmayan, hatta artık müzminleşen; öte yandan geniş 

kamu kesiminin destekleyici özelliği ön plana çıkarak özel sermaye birikimi ile işlevsel 

bir bütünlük içinde eklemlendiği bir ekonomik yapının yerleştiği yıllardır.92 

1950’lerin ikinci yarısından sonra dış ticarette meydana gelen değişimler sonucu 

döviz bunalımı yaşanmış ithalatta yapılan sınırlamalar ile iç piyasa da meydana gelen 

talep doğrultusunda daha bilinçli İİS stratejisi izlendiği görülmektedir.93 Dönemin genel 

olarak sektörler arası oranın dağılımına bakıldığı zaman, ‘‘1950-1960 döneminin başında 

                                                      
90 A.g.e., s. 99. 
91 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, s. 84. 
92 A.g.e., s. 87. 
93 Şevket Pamuk, Türkiye’nin…, s. 232-233. 
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GSMH’nin sektörel birleşiminde tarımın %42.6, sanayinin %14.5 ve hizmetlerin %42.9 

oranında payları vardı.’’94  

Tarım ve sanayi sektörlerinde meydana gelen gelişmeler sonucu kentleşme 

oranının artması ile hizmet sektörü bu döneme damgasını vurmuş aynı zamanda 

ekonomik olarak da gelir yaratan bir sektör konumuna gelmiştir. Kentlere göç ile inşaat 

sektörü ve diğer sektörler arası ticari kapasite de genişlemiştir. Yaşanan diğer bir önemli 

gelişme ise gecekondulaşmanın oluşması ve yaygınlaşması sonucu toplumsal ve 

ekonomik olarak yeni faktörlerin devreye girmesine neden olmuştur. Hızla artan 

şehirleşeme zamanla yeni ihtiyaçları şekillendirmiş bu doğrultuda yeni talepleri gündeme 

getirmiştir.  

Kentleşmenin artmasıyla birlikte ücretli işçi miktarında da artışlar meydana 

gelmiştir. Zamanla artan işçi nüfusunun sosyal hakları da gündeme gelmeye başlamıştır. 

Bu doğrultuda sendikalaşma, grev hakkı gibi bir takım sosyal haklar da gelişmeye 

başlamıştır. Ülkede meydana gelen ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu sağlık 

koşullarının da iyileştiği görülmektedir. Buna ek olarak bu dönemde Türkiye’nin nüfus 

bakımından da belirli bir mesafe kat ettiği görülmektedir. ‘‘1945’te yaklaşık 19 milyon 

olan toplam nüfus 1960’ta 27.5 milyona yükselmiştir. Nüfus patlaması diyebileceğimiz 

bu olgu, kararlı bir toplumsal ve siyasi ortamda hızlı ekonomik gelişmeye 

bağlanabilir.’’95 

Sonuç olarak bu dönem de Türkiye’nin ihracatta tarımsal ve madensel 

hammaddeler üzerinde yoğunlaştığı, ithal edilen ürünler bakımından da ara malları ve 

yatırım mallarına bağımlı olan bir ülke profili çizdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’nin hem 

dış ticaret dengesinde meydana gelen bozulmalar hem de genişleyici para ve maliye 

politikası sonucu enflasyon açığa çıkmıştır. Sonuçta 4 Ağustos 1958‘de devalüasyon 

yapıldı.96 Bu dönemde yaşanan bunalıma çözüm olarak IMF gibi uluslararası kuruluşların 

Türkiye’nin devalüasyon yapması gerektiği yönünde baskılara maruz kaldığı 

görülmektedir.97 Sonuçta Türkiye’nin 1958 istikrar programını devreye koyduğunu 

görmekteyiz. İstikrar programı ile dış ticaret yeniden düzenlenecek, enflasyon kontrol 

                                                      
94 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 102. 
95 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s.123. 
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97 Y. Kepenek-N. Yentürk, Türkiye…, s. 121. 
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altına alınmaya çalışılacak ve ihracatın arttırılması yönünde politikalar izlenilecekti. Bu 

istikrar programı uygulandığı zaman Türkiye’ ye dış yardımlar ulaştırılacak aynı zamanda 

Türkiye’nin ticari borçlarında taksitlendirme yapılacaktı.98 Lakin uygulanan istikrar 

programı başarılı olmamıştır. ‘‘Türkiye ekonomisinin genel görünümü cumhuriyet 

öncesinden farklı değildir. Dış borçlar Osmanlı borçlarını kerelerce katlamıştır, ekonomik 

politikada bağımsızlık yitirilmiş, IMF, Dünya Bankası gibi küreselleşmiş kapitalizmin 

boyunduruğu altına girmiştir.’’99 

Bu dönemde Türkiye ekonomisi plansız ve dengesiz bir ekonomik büyüme 

gerçekleştirmiştir.1950’lerin ikinci yarısında başlayan bunalım daha sonra 1960’larda 

uygulanacak planlı dönemin sosyal ve psikolojik alt yapısını hazırladığını söyleyebiliriz. 

2.5. PLANLI DÖNEM TÜRKİYE EKONOMİSİ 1960-1980 ARASI 

Türkiye’de 1960’lı yıllar ve sonrasını şekillendirecek olan içsel dinamikler, 

yaşanan ekonomik bunalım ve ardından gelen 1960 darbesi ile değişen yapı çerçevesinde 

ele alınması gerekmektedir. Ekonomik olarak planlı döneme geçişin belli bir alt yapısının 

bu dönemde oluştuğu görülmektedir. Plan ve programlara dayanan ekonomi politikaları 

AGÜ’lerin uluslararası sisteme eklemlenmesi yolunda önemli görülüyordu.  

Türkiye’de planlı ekonomiye geçişin sadece iç dinamikler sonucu oluştuğunu 

söylemek yeterli değildir. Türkiye’nin ikinci dünya savaşı sonrası batı ile yakın ilişkiler 

içinde oluşu ve uluslararası sistemin bir parçası konumunda olması sonucu Türkiye ile 

yakın ilişkileri olan devletlerin bu dönemde Türkiye’nin planlı bir ekonomiye geçişini 

destekledikleri görülmektedir. Dış kredi veren devletler Türkiye’nin almış olduğu 

kredileri belli bir program dahilinde yapması ile hem yabancı sermaye için daha istikrarlı 

ve güvenilir bir ortamın oluşacağı hem de Türkiye’nin kredi aldığı ülkelere borçlarını 

ödemesinin daha rahat gerçekleşeceğine yönelik bir kanı bulunmaktaydı.100  

Ayrıca ekonominin plan dahilinde yürütülmesi sayesinde bürokrasinin hem 

ekonomik hem siyasi konumunu daha da güçlendirilecekti. Kısaca planlama hem iç hem 

dış etmenlerin ihtiyaçlarına cevap veriyordu.  

                                                      
98 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 113. 
99 Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi (1900-1960), 1. Baskı, İstanbul: İmge Kitabevi, 2003, s. 167. 
100 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 126 
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Sonuç olarak iktisat politikaları kalkınma planları dahilinde yürütülecek, bu 

planların hazırlanması ve uygulanması için devlet planlama teşkilatı kurulacaktı. 1961 

yılında DPT’nin kurulmasıyla planlı ekonomiye geçilmiştir.101 Planlı kalkınmaya dış 

finansman sağlamak üzere 1962 de Türkiye’ye yardım konsorsiyumu kurulmuştur.102 

BBYKP 1963-1967 yılları arasında uygulanmış olup, ekonomik ve toplumsal olarak bir 

bütünlük içermektedir. Uygulanan plan sosyal adalet çerçevesinde on beş yıllık bir zaman 

diliminde gelişmeyi hedeflenmektedir. Sosyal olarak özellikle aile planlamasına önem 

verilerek uzun dönemde nüfusun eğitim, sağlık, gelir dağılımı gibi toplumsal gelişme 

yönleri plan dahilinde yer alıyordu.103 İlk plan da sosyal adalet kavramından hareketle 

başlıca ‘‘…gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılması, sosyal güvenliğin ve fırsat 

eşitliğinin yaygınlaştırması ve bölgelerarası ekonomik ve toplumsal gelişme 

dengesizliklerinin giderilmesi gibi önlemlere yer vermektedir.’’104 

Kalınma planlarında belirlenen sanayileşme modeli ithal ikameci sanayileşmedir. 

BBYKP döneminde özellikle dayanıklı tüketim mallarının ithal ikamesi 

amaçlanmaktadır. Türkiye İİS ile yerli sanayiyi korumayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Ayrıca ihracat ve ithalatta meydana gelen açıkları dengelemek istemiş, ülkede istihdam 

düzeyinin arttırılması sağlanarak %7’lik bir büyüme hedeflemiştir.105 ‘‘1963-1968 

döneminde Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası %38 oranında artmış ve ekonominin 

gelişme hızı %7 yerine %6.7 oranında gerçekleşmiştir.’’106   

Birinci planın ardından 1968-1972 de ikinci plan, 1973-1977 de üçüncü plan ve 

1979-1983 arası dördüncü plan uygulanmıştır. Genel olarak bu planların içeriğine 

bakacak olursak öncelikle İİS modelinin hepsinde de uygulandığı görülmektedir. İkinci 

plan yatırım yapılacak sektörlere belli öncelikler vermiştir. Sanayide dayanıklı tüketim 

mallarının yanında ara malların da üretimi gerçekleştirmekte ve bu sayede teknolojik 

olarak gelişmenin de beraberinde geleceği belirtilmiştir.107 Özel kesimin özendirilmesi 

amaçlanarak yatırımlara teşvik edilmiştir. Bu dönemde gelir düzeyinin düşük olmasından 

                                                      
101 A.g.e., s. 127. 
102 Dündar Sağlam, Türkiye…, s. 89. 
103 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 145. 
104 A.g.e., s. 146. 
105 A.g.e., s. 145. 
106 Dündar Sağlam, Türkiye…, s. 89. 
107 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s.130. 
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dolayı tasarrufların belli bir seviyeye gelememesi sonucu yatırımlar sınırlı kalmaktadır. 

Sonuç olarak yatırımlardan elde edilen karlar da sınırlı seviyede kalmaktadır. Daha sonra 

gerçekleştirilen üçüncü kalkınma planı Türkiye’de yeniden meydana gelen bir askeri 

hareketlenme sonrası devreye konulmuştur. Bu dönemde özellikle AET’ye dahil olmak 

bağlamında hem ekonomik hem de siyasi politikalar bir arada düşünülmüştür. Özellikle 

eğitim, adalet, sağlık gibi toplumsal alanlarda birtakım reformların yapıldığını 

görmekteyiz. Son olarak 80’lere giden süreçte gerçekleştirilen dördüncü kalkınma planı 

çerçevesinde sanayide yapısal değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediği 

anlaşılmaktadır.   

Bu dönemde ülkenin sanayi bakımından özellikle imalat sanayisinde ithal mallara 

bağımlı olması devam etmiştir. Sektörel bazda madencilik ve enerji sektörüne ağırlık 

verilmiştir. Bu dönemde enerji sektörüne ağırlık verilmesinin sebepleri arasında 

1970’lerin ikinci yarısına doğru yaşanan krizler (petrol krizi vb.) Türkiye’yi enerji 

bakımından bağımlılığını azaltacak sektörlere öncelik vermesinin alt yapısını 

hazırlamıştır. ‘’1973-1974 yıllarında petrol fiyatlarının dört kat yükselmesi ithalatın 

1973’teki 2 milyar dolar seviyesinden 1977’de 6 milyar dolar seviyesine çıkmasında en 

önemli etken oldu’’108 Özellikle 1970’lerde Türkiye’nin kendi içsel kaynaklarına 

yönelerek gerekli enerji ihtiyacını gidermek istemesi göze çarpmaktadır. Bu çerçevede 

yapılan yatırımlar kalkınma planlarında bölgelere ayrılmış ve ihtiyaca göre ödenekler 

çıkarılmıştır.  

Ayrıca yabancı sermayenin bu dönemde özellikle kimya, elektrik makineleri, taşıt 

araçları, bankacılık gibi kesimlerde yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 

yerli sanayiyi gerçekleştirmek ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmak için kalkınma 

planlarında kullanılacak finansmanı yani özellikle ekonominin dış kaynaklardan beslenen 

bağımlı yapısını düşürmeyi hedeflediği görülmektedir.109 Bu dönemde özellikle ithalat ve 

ihracat yapısında meydana gelen dış ticaret açıkları sonucu ülkede bulunan döviz miktarı 

azalmış lakin ülke dışında bulunan işçilerin ülkeye döviz sağlaması belli bir dengenin 

yakalanmasına izin vermiştir. Tabi 1970’lerin ikinci yarısında yaşanan ekonomik 

bunalımın dünya ölçeğinde yayılması işçi dövizlerinin düşmesine neden olmuştur.  

                                                      
108 A.g.e., s. 162. 
109 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 171. 
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Bu dönemde gerçekleştirilen kalkınma planlarının temel sorunu yapısal olarak 

gelirin görece olarak düşük olması sebebiyle oluşan tasarruf azlığı değil biriktirilen 

kaynakların üretim dışı alanlarda kullanılmasıdır. Yani birikimler uzun dönemde gelir 

artışına izin verecek üretim faaliyetlerine aktarılmadan kısa dönemde daha çok kar 

sağlayan konut, arsa alım satımı, ticaret gibi alanlarda kullanılmıştır. 

Sonuç olarak 1970’lerin başında özellikle 1971’de doların altına 

endekslenmesinin ortadan kalkması ile Bretton Woods sistemi kaybolmaya başlayınca 

oluşacak yeni sisteme geçiş bu dönem de kendi içsel ve dışsal dinamikleri çerçevesinde 

yeniden inşa ediliyordu. İkinci dünya savaşı sonrası ABD hegemonyasının hâkim olması 

ile başlayan yeni ekonomik düzen 1970’lerden sonra tamamen değişmeye başlamış hatta 

1980’lerde ortaya çıkacak olan neoliberalizmin sac ayaklarının bu dönemde oluşmasına 

giden koşullar meydana gelecektir. Oluşacak yeni dönemde IMF ve DB’nin Keynesyen 

politikalara yönelik tavrı tamamen ortadan kalkacak ve yeni oluşan sistem çerçevesinde 

yeni bir yapıya evirilecektir.  Sonuç olarak AGÜ’lere olan ilgilinin yetmişli yıllarda 

kaybolmasının ardında yatan sebepler GÜ’lerin yapısında meydana gelen değişimler 

sonucu AGÜ’lere verilen fonlar ve destekler kendi çıkarları doğrultusunda karlı 

olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de 1963’ten sonra uygulanan planlı dönemin kalkınma iktisadı 

bakımından kısa bir değerlendirmesi yapılacak olursa yapısalcı yaklaşım temelinde 

ortaya çıkan ithal ikameci sanayileşme modelinin temel alınarak uygulandığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen İİS modelinin devlet planlama teşkilatında 

uygulanması yönünde politikaların harekete geçirildiği belirgin bir biçimde ortadadır. 
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3. 1980-2002 YILLARI ARASI TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Bu bölümde çalışmamızın ana konusunu oluşturan kalkınma ve büyüme kuramları 

1980 sonrası Türkiye ekonomisi üzerinde incelenecektir. İncelememizin hem tutarlı hem 

de etkili bir analizinin yapılabilmesi için 1980 sonrası meydana gelen neoliberal 

politikaların toplumsal ve ekonomik yapı üzerinde yaratmış olduğu etkiler incelenmeden 

çalışmanın bütüncül bir analizini yapmak yetersiz kalacaktır. Bu sebepten dolayı 

çalışmanın başlangıç bölümünde neoliberalizmin oluşmasına giden süreç kısa bir tarihsel, 

ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacak, daha sonra neoliberalizmin dünya 

ölçeğinde nasıl bir ekonomik ve toplumsal yapı önerdiği anlatılarak Türkiye’de 

1980’lerde neoliberalizmin yerleşmesiyle birlikte değişen sosyo-ekonomik yapı analiz 

edilecek, son olarak ise kalkınma kavramına ilişkin dünya genelinde ortaya çıkan yeni 

düşüncelerin Türkiye’de nasıl uygulandığı ve hangi evrelerden geçtiği üzerinde 

durulacaktır. 

3.1. NEOLİBERALİZM İLE DEĞİŞEN SOSYOEKONOMİK YAPI  

3.1.1. Neoliberalizme Giden Süreç 

1980’lerde neoliberalizm olgusunun yerleşmeye başlaması birden oluşan bir olgu 

değildir. Serbest piyasa ekonomisi olarak adlandırılan liberal politikaların dünya 

ekonomisinde kullanılması 1929 büyük bunalımıyla sekteye uğramış, daha sonrasında 

Keynesyen politikaların devlet müdahalesinin gerekliliğini öne çıkarmasıyla ikinci dünya 

savaşı ve soğuk savaş yıllarında devletçi politikalar piyasalarda uygulanır duruma 

gelmiştir. En nihayetinde bu dönemde uygulana altın-para endeksinin yaratmış olduğu 

süreçte devletler 1970’lere kadar yaşanan krizlere maliye politikaları ile müdahale ederek 

bunalımları engellemeye çalışmışlardır.  Altın-para ortamının ortadan kalkması sonucu 

1970’lerin ikinci yarısına doğru büyük toplumsal ve ekonomik krizler ortaya çıkmıştır. 

Daha sonra kâğıt paranın temel alınmasıyla serbest piyasa koşullarının egemen olması 

tekrardan liberal politikaların gündeme gelmesine neden olmuştur.110 

1970’ler toplumsal ve ekonomik anlamda büyük değişimlerin olduğu bir 

dönemdir. Bu dönemde dünya genelinde hızlı ekonomik büyümenin, sanayileşmenin, 

teknolojik değişimin devletin müdahale etmesi ile şekillenen makroekonomik gelişmeler 

                                                      
110 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 198. 
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meydana gelmiştir. Özellikle AGÜ’ler için 1970’ler gelişme bağlamında olumlu bir 

havanın yaşandığı dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır. AGÜ’lerin sanayileşme 

yolunda özellikle İİS uygulamaları sonucu belli bir sanayileşme geçirdiklerini 

görmekteyiz. Bu dönemde sanayileşmede özellikle İİS farklı bir yapı teşkil ediyordu. 

Çünkü bu sistem uygulanıldığı zaman işçi ve işveren arası, sınıflar arası çıkar 

çatışmalarının çözümüne imkân veren bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmişti. 

AGÜ’lerde İİS’nin zamanla temel büyüme ve gelişme olarak yerleşmeye başlanması 

geleneksel sanayi sektöründe çalışanlar, kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan yoksulların 

aleyhine bir yapı olarak çalıştı. Oysa 1970’lerin sonuna doğru meydana gelen ekonomik 

krizler sonucu toplumsal olarak emekçi kesimin istekleri göz ardı edilmiş, çözümden uzak 

çelişkilerin hâkim olduğu bir yapıya dönüşmüştür.111  

AGÜ’lerde 1970’lerin sonuna doğru yaşanan ekonomi tabanlı sıkıntılar meydana 

gelince uluslararası kuruluş veya devletler yaşanan sıkıntıları önlemek için özellikle IMF 

ve DB öncülüğünde bir dizi programlar önermişlerdir. AGÜ’lere önerilen programlarda 

genel olarak para ve maliye politikaları başta olmak üzere ithalat ve ihracat üzerinde 

yapılması gereken düzenlemeleri ele almışlardır. Yalnız önerilen çoğu program bu 

dönemde AGÜ’lerin dünya ekonomi sistemi ile bir bütün oluşturmadığı sürece yapılan 

kısa vadeli düzenlemelerin ne derece verimli oldukları tartışılır olmaktadır. Birçok 

GÜ’nün kendi içsel ekonomilerine bakıldığı zaman kendi sermaye gruplarının çıkarları 

doğrultusunda korumacı politikaları uygulamış oldukları görülmektedir. Bu durumda 

birçok AGÜ’nün yapacağı ihracata yönelik ürünlerin GÜ’ler tarafından ithal alınması 

sınırlanıyordu. Kısaca gelişmiş ülkelerin serbest ticareti savunmaları eşitsiz bir ortamda 

gelişmekteydi. AGÜ’ler ithal etmiş oldukları ürünler bakımından liberal bir model 

içerisinde yer alırken ihraç ürünleri bakımından sistem AGÜ’ler aleyhine işlemekteydi.112 

1970’lerin ikinci yarısına doğru meydana gelen ulusal ve uluslararası değişimlerin 

meydana getirmiş olduğu sıkıntılar 1974 yılında ekonomik olarak yapısal bir krizin 

meydana gelmesi ile küreselleşeme olgusunun dünya genelinde yaygınlaşması ile 

uluslararası ortamın tekrardan şekillenmekte olduğu yapının temel ayaklarını 

oluşturmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulundu birçok gelişmekte olan ekonomiler ve 

                                                      
111 İlhan Tekeli v.d., Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara: Yurt Yayınları, 1984, s. 211. 
112 A.g.e., s. 274. 
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azgelişmiş ekonomilerin yeni küresel sisteme entegre olmasından kaynaklanan ekonomik 

ve toplumsal sorunlara çözüm olarak geliştirilen neoliberalizmin ortaya çıktığını 

görmekteyiz. 

3.1.2. Neoliberalizmin Getirmiş Olduğu Yapı 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yapı bilindiği üzere kapalı 

ekonomilerin ağırlıkta olduğu ve iki kutuplu bir dünya düzenin getirdiği uluslararası 

eklemlenmenin sadece bloklar arasında sınırlı kaldığı bir yapıydı. Her ülkenin kendi içsel 

dinamikleri de göz ardı edilmeden anlatılacak olursa Doğu bloğunda SSCB önderliğinde 

yer alan devletler daha kapalı ve bir nebze SSCB desteğiyle ilerlemeye çalışırken, Batı 

bloğunda yer alan veya bağımsızlar olarak adlandırılan diğer dünya ülkelerinin içinde 

bulunduğu uluslararası sistem daha karmaşık ilişkilere sahipti. Ayrıca unutulmaması 

gereken bir diğer konu çok uluslu şirketler olarak adlandırılan aktörlerinde uluslararası 

ilişkiler içerisinde yer almasıdır. 

1970’lerden sonra meydana gelen yapısal ekonomik krizler dünya ticaretinde 

durgunluğa yol açtığından bahsetmiştik. Bu krizlerin ortaya çıkardığı yapı ülkeler 

içerisinde işçi maliyetlerini yükseltmiş ve üretim araçları, döviz kurlarındaki 

dalgalanmaları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda çok uluslu şirketler ve GÜ’ler 

hem üretim maliyetlerini azaltmak hem de dünya ticaretindeki durgunluğa kendi lehlerine 

son vermek için özellikle 1980’lerden sonra işçi ücretlerinin ve para değerlerinin düşük 

olduğu AGÜ’lerde üretim yapmayı uygun görmüşlerdir. Böylece küreselleşme dediğimiz 

olgunun keskin hatlarıyla ortaya çıkışı ekonomik olarak ticaret ve para piyasalarında 

uygulanmak istenen neoliberal politikalarla gerçekleşmiştir.  

Ekonomi küreselleşmenin önemli bir ayağı olsa da ikinci dünya savaşından sonra 

teknolojinin, özellikle iletişim ve ulaşım araçlarının, gelişmesi sonucu dünya üzerindeki 

toplumların birbirinden daha rahat haberdar olması bu sürecin hızlanmasını sağlamıştır. 

Sonuç olarak 1990’larda SSCB’nin yıkılmasıyla yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkışı 

küreselleşmenin dünya geneline yayılmasını sağlamış, ülkeler arası ilişkiler kültürel ve 

ekonomik olarak sınırların kalktığı bir yapıya dönüşmüştür. 

Küreselleşme olgusunun neoliberalizm ile dünya ölçeğinde hâkim olması sonucu 

ulusal kalkınma perspektifi kenara itilmiş ulus devlet yapısında aşınmalar meydana 

gelmiştir. Ulus devlet yapısında meydana gelen aşınmalar küresel sistemle bütünleşmede 
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uyumsuzluk olarak nitelendirilmiştir. Meydana gelen uyumsuzlukları gidermek 

bağlamında IMF, DB ve bölgesel örgütler ile ülkelerin sisteme entegre olması için bir 

dizi programlar yürütülmüştür.113 Böylece kalkınma kavramı yerine uyum kavramının 

yerleştiği bir yapı ortaya çıkmış olmaktadır. 

Neoliberalizmin temel olarak özel girişimciliği merkezine alarak piyasa 

ekonomisinin gerekliliğine dayanarak ekonomik ve siyasi verimliliğin sağlanacağını 

savunmaktadır. Piyasa ekonomisinin temel olarak önerdiği ekonomi politikaları, devletin 

ekonomi üzerindeki ağırlığını çekmesi, özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi, kurlar 

üzerindeki kontrollerin kaldırılması ile dışa açık ticaret anlayışının hakim olduğu bir yapı 

sunmaktadır.114 Parasalcı ekonominin sunmuş olduğu ekonomik yapı esas itibari ile 

AGÜ’lerin uygulamış oldukları İİS ve korumacılık anlayışına dayanan yerli iç sanayinin 

ve pazarın korunması şeklinde uygulanan kalkınma politikalarını devre dışı bırakıyordu. 

Sonuçta sermaye -yoğun gerçekleştirilen yapının yerine emek -yoğun bir yapıya 

geçilmesi tavsiye ediliyordu. Bunun için özellikle çevre ülkelerde bulunan ucuz iş 

gücünün yatırımları gerçekleştirmek için uygun alanlar olduğu belirtilerek bu çerçevede 

bir kalkınma izlenmesi gerektiğini tarif ediyordu. Piyasa ekonomisinin getirmiş olduğu 

yeni sistem ile yabancı yatırımların önündeki engeller kaldırılarak sermayenin 

uluslararası ortamda rahat gezmesinin önü açılıyordu.115 

Sosyoekonomik alanda devletin rolünün azaltılması sosyal politikalar bağlamında 

ortaya çıkan bir dizi sorunun ana kaynağını oluşturmaktadır. Piyasa ekonomisi ile yatırım 

önceliğinin özel sektöre kayması sonucu toplum nezdinde yapılması gereken birçok refah 

uygulamalarının yerini kâr amaçlı odakların elinde olmasına neden oluyordu. Bireysel 

çıkarların ön plana çıkması ile toplumda gelir dağılımı konusunda adaletsizliğin 

yayılmasına yol açmaktaydı. Serbest piyasa koşullarının getirmiş olduğu ortam zengin 

fakir ayrımının daha fazla artmasına neden oluyordu.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortama da toplumsal refah algısı dahilinde devletin 

izlemiş olduğu sosyal politikalar bu dönemde piyasa güçlerinin çıkarları doğrultusunda 

                                                      
113 Fikret Başkaya, Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, 4. Baskı, İstanbul: Türkiye-Ortadoğu Forumu Vakfı 

Yayınları, 2009, s.39. 
114 Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik: Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye, 1. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları, 

2013, s. 55-59. 
115 A.g.e., s. 59. 
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şekillenmekteydi. Devletin kamusal harcamalar eğitim ve sağlık alanlarında hizmetlerin 

daraltılması sonucu gelebilecek tepkilere karşı toplum nezdinde ekonomik bütçe 

açıklarından kaynaklanan sorunlar olarak gözetilerek yapılan politikalara meşruluk 

zemini oluşturulmuştur. Devletlerin bünyesinde yer alan sosyal güvenlik sistemleri de 

piyasa güçlerini dengelemek üzere çalışıyordu. ‘‘Büyüme eksenli neoliberal yaklaşım, 

insani gerekçelere ve ekonomik ilişkilerin sosyal yansımalarına ağırlık vermemiş, bunun 

yerine piyasa ekonomisinin ticarileşme ve değişim ilişkileri temelinde genişleyip 

derinleşmesini esas almıştır.’’116 

Neoliberal politikaların uygulanmasına başlanmasıyla birlikte 1980’lerin sonuna 

doğru IMF ve DB’nin yapısında birtakım değişimler olduğu görülmektedir. IMF ve 

DB’nin önemi neoliberal politikaların uygulanması bakımından temel araçlar olması 

önemlidir. Bilindiği üzere neoliberal politikalar gelişmekte olan ülkelere yönelik 

kalkınmanın gerçekleşmesi yolunda daraltıcı para ve maliye politikaları yüksek finans 

getirilerine odaklı devalüasyon riskinden korunulması ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarına izin veren süreçleri IMF ve diğer kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştiriyordu. 

AGÜ’lerde yaşanan krizlere çözüm olarak IMF tarafından uygulanan yapısal uyum 

paketleri devreye konularak krizlerin yaratmış olduğu etkiyi kırmak ve yeni ekonomi 

politikalarını uygulamak üzere bir dizi programlar bütünü uygulanmıştır. 

1980’lerde uygulanan politikaları döviz kurlarında gerçekleştirilen serbestleşme 

bu döneme özgü bir nitelik kazanacak paradan para kazanma yönteminin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.117 Yani AGÜ’lerin gelişmesi için gerekli olan üretimin bu 

politikalar ile farklı bir evreye geçtiğini görmekteyiz. Sonuç olarak finansal sistem 

üzerinde paradan para kazanma gelişmiş ülkeler için avantaj sağlarken AGÜ’lerin 

kalkınması önüne bu doğrultuda set çekilmekteydi. Özellikle doğrudan yabancı 

sermayenin piyasalara karışmasıyla AGÜ’ler içerisinde üretimi gerçekleştirmek için 

yapılan yatırımların temel fonlarını oluşturmaları AGÜ’lerde zamanla krizlerin daha 

büyük boyutlarda hissedilmesine neden olmuştur. Çünkü gerçekleşen bir kriz ortamında 

yabancı sermayenin ülkeden kitleler halinde ayrılması üretimin sekteye uğramasına 

neden oluyordu. Gelişmiş ülkeler tarafından üçüncü dünya ülkelerine IMF ve DB 

                                                      
116 A.g.e., s. 65. 
117 Fikret Başkaya, Yeniliğin Tuzağı, 4. Baskı, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı, 2009, s. 107. 
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aracılığıyla önerilen dışa dönük büyüme modeli bu ülkelerin dünya piyasasına yapısal bir 

şekilde uyum göstermesini öngörmektedir. 

Zamanla AGÜ’lerin ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için giriştikleri 

kaynak arama ve kaynakları aşırı biçimde kullanması sonucu yaşanacak sorunların hem 

ekolojik dengede bozukluk hem de doğal çevreye aşırı tahribatı sonucu sosyal dokunun 

aşınacağına yönelik bir durum ortaya çıkmaya başlamıştır. Devletlerin kalkınmak için 

ellerindeki tüm imkanları kullanarak tüketmeye başlaması sonucu dünya genelinde farklı 

bir algının oluşmasına neden olmuştur. Bu algı 1970’lerde çevre konusuna yönelik 

yapılan anlaşmalar ve tartışmalar nezdinde kalkınmada çevrenin yeri bakımından ele 

alınmasının alt yapısı oluşmaya başlıyordu.  

Küreselleşme ile birlikte başlayan iklim değişikliği, küresel ısınma gibi olayların 

görünür bir şekilde dünya üzerinde etkili olması gelişmiş ülkeler tarafından da ilgiyle 

izlenmiş ve önerilecek kalkınma plan ve hedeflerinde çevre koşullarının da dikkate 

alınarak dünya da gözle görülür şekilde ortaya çıkan yoksulluk, açlık sınırları gibi insani 

anlamda ortaya çıkan sorunlara da önem atfedilmiştir.  

Sonuç olarak DB’nin de hem neoliberal politikaları desteklemesi hem de bu 

politikaların insani bir çerçevede tekrardan yorumlaması görünmektedir. Bu çerçevede 

1990’larda meydana gelen hem toplumsal hem de ekonomik koşullar değişmesi tekrardan 

devletin önemini gündeme getirmiştir. Bu sonuç bize gösteriyor ki neoliberalizm 

çerçevesinde oluşturulan Washington Uzlaşması’nın getirdiği devleti pasifize etme 

yolundaki algı tersine dönerek devletin tekrardan düzenleyici bir aktör olarak merkezde 

yer aldığı Post-Washington Uzlaşması’na giden yolu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak 

DB’nin önerdiği kalkınma ve büyüme yaklaşımlarında yaşanan değişim başlıca piyasa 

ekonomisini de savunarak insani ve sosyal özellikleri de dikkate değer biçimde ele alan 

bir yapıya bürünmesi 1990’lardan sonra belirgin bir şekilde görülmektedir. 

Bankanın on yılın başından itibaren temel küresel kalkınma problemleri (1991), 

kalkınma ve çevre (1992), sağlık yatırımlarının kalkınmayı hızlandırıcı rolleri (1993), 

kalkınma altyapısına yatırım (1994), iş gücü sorunları ve kalkınmaya etkisi (1995), 

planlı kalkınmadan piyasa ekonomisine geçiş (1996), değişen dünyada devletin 

ekonomik rolü (1997) ve piyasayı desteklemede kurumların önemi (1999) gibi konular 

etrafında yoğunlaşan bir çalışma gündemi belirlemiş olması, ‘kapsamlı bir küresel 
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kalkınma çerçevesi’ni oluşturma amacı güden uzun-vadeli kurumsal taktik adımları 

olarak okunmalıdır.118  

Neoliberalizm yetmişli yılların sonuna doğru kapitalizmin yapısal bir krize 

girmesi sonucu bunalıma çözüm olarak geliştirilmiştir. Neoliberalizmin dünya genelinde 

toplumsal ve ekonomik sistemi yeniden şekillendirdiği süreçte Türkiye de bu değişimden 

payını almıştır. Başlangıçta sosyal adalet ve refah politikalarını ikincil plana atan süreç 

zamanla yaşanan sorunlar ve değişen yapıya paralel olarak kalkınma konusunda da 

değişikliğe uğramıştır.  

Bu süreçte ideal bir kalkınmanın sürdürülebilir ekonomik büyüme çerçevesinde, 

üretim ve tüketim yapılarında yapılacak yapısal dönüşümler ışığında teknolojik gelişme 

ile beraber yürütülerek sosyopolitik kurumsallaşmanın sağlanarak geniş çaplı bir 

kalkınma anlayışının yeni düzende yer almaya başladığını görmekteyiz.119 Bu yeni 

anlayış çerçevesinde sürdürülebilir bir kalkınma ile hem çevrenin aşırı tahribatı önlenecek 

hem de kullanılacak enerji ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanılması sayesinde 

çevreye zarar verilmeden uzun dönemde ileriye yönelik bir kalkınma ve büyüme 

hedeflenmektedir.  

3.2. 1980-1988 DÖNEMİ DIŞA AÇIK TÜRKİYE EKONOMİSİ 

1980’li yıllar uluslararası sistemin yapısında meydana gelen birçok değişikliğin 

gerçekleştiği yıllar olarak döneme damgasını vurmuştur. 1980’lerde yaşanan siyasal ve 

ekonomik değişim Türkiye’de de büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuş sonuçta 

Türkiye de bu değişimlerden kendine düşen payı almıştır.  

1974’te başlayan petrol krizi, 1974 Kıbrıs harekâtı, ABD ile ilişkilerin durma 

noktasına gelmesi, yaratmış olduğu etkinin ardından Türkiye’nin bölgesinde meydana 

gelen siyasi olaylarda Türkiye’yi etkilemiştir. Bölgede meydana gelen ekonomik ve 

siyasi değişimler Türkiye’nin içsel dinamiklerinde de ortaya çıkan birçok sorun ile 

bütünleşmiş sonuçta 1980’lere Türkiye ekonomik ve toplumsal sorunların eşiğinde 

girmiştir. Yaşanan olaylar Türkiye’nin hem siyasi hem de ekonomik olarak izleyeceği 

                                                      
118 Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik…, s. 76-77. 
119 A.g.e., s. 65. 
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politika tercihlerini şekillendirecek, kalkınma olgusunu farklı bir yapı ile sürdürmesinin 

temelleri atılarak toplumsal yapıda da belirgin sorunların çıkmasına neden olacaktır. 

Türkiye’de 1979 yılının sonlarına doğru yaşanan ekonomik bunalımın hem geniş 

halk kesimi üzerinde hem de sermaye sahipleri üzerinde büyük etkileri olmuştur. 

Özellikle şehirlerde meydana gelen uzun kuyruklar bu dönemde meydana gelen 

enflasyonun büyük ve yıkıcı boyutunu gözler önüne seriyordu. Halkın temel tüketim 

mallarına ulaşmada çektiği sıkıntılar başlıca devletin de piyasa da etkin kontrolleri 

yapamaması sonucu karaborsacılık ile hayli ileri boyutlara taşınmış oluyordu. 

Yüksek enflasyon sonucu reel ücretlerde aşırı düşüşler meydana geliyor bu da işçi 

kesimi tarafından derin bir şekilde ekonomik ve sosyal olarak hissediliyordu. Reel 

gelirlerini korumak isteyen işçi sınıfı da sendikal olarak faaliyetlerde bulunup sermaye 

sahiplerine karşı reel ücretlerini korumaya çalışıyorlardı. Sermaye kesimi ise yaşanan 

büyük grevlerden dolayı sendikal hareketlerin de denetim altına alınmasını istiyorlardı.120 

Yaşanan olaylar büyük şiddet eylemlerine dönüşüyor sonuçta insan kayıpları da meydana 

geliyordu. Yaşanan ekonomik bunalımın bu denli büyük olmasına ek olarak bir de siyasi 

kriz ekleniyordu. Ecevit hükümeti ağırlaşan sosyoekonomik olaylar sonucu hükümeti 

Süleyman Demirel ‘e bırakıyordu.  

Meselenin özüne bakılırsa; ‘‘1980’li yıllara gelindiğinde sürekli artan fiyatlar 

nedeni ile Lira’nın iç değerindeki düşüşler ve hayat pahalılığı, enerji darlığı, döviz dar 

boğazı, düşen üretim, bazı temel maddelerin yokluğu, kuyruklar ve karaborsa, kamu 

iktisadi teşebbüslerinin aşırı zararları, hızla artan işsizlik, gelir dağılımının bozulmasının 

yanı sıra anarşinin araması ve grevler ekonominin genel durumu olarak özetlenebilir.’’ 

Türkiye’de Süleyman Demirel’in hükümeti devralması ile ekonomik bunalıma 

çözüm olmak adına yeni bir istikrar programı hazırlatmıştır. Yeni programı hazırlamak 

dönemin başbakanlık müsteşarı olan Turgut Özal’a verilmişti.121  Daha sonrasında 

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısında da büyük değişikliklere yol açacak olan 

ünlü 24 Ocak kararları 1980’lere damgasını vuracaktır. Bunun öncesinde yetmişli yılların 

sonlarında hazırlanan bütçe ve ödemeler dengesi ile ilgili paketler yaşanan siyasi 

bunalımdan dolayı harekete geçirilememişti. Türkiye 24 Ocak kararlarıyla birlikte bu 

                                                      
120 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s .194. 
121 Korkut boratav, Türkiye…, 1908-2002, s. 146. 
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döneme kadar uygulamış olduğu planlı kalkınma çerçevesinde izlemiş olduğu yol ve 

yöntem değişiyor, dışa açılma ile yeni oluşan düzende dünya pazarı ile bütünleşerek yeni 

kalkınma serüveni başlıyordu.122 

24 Ocak kararları ile hazırlanan paketin küresel piyasalara uyum dahilinde IMF, 

OECD ve DB gibi uluslararası kuruluşlardan da finansman sağlayarak yeni oluşan süreçte 

yatırım imkanlarını genişletmek için ekonomik alanın serbestleşmesine yönelik ticari ve 

mali alanlarda liberalizasyonun gerekliliğine inanan birçok yerli ve yabancı 

girişimcilerinde desteği çerçevesinde oluşan bir dizi program olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 24 Ocak kararları bu dönemde sadece Türkiye’de uygulanan bir program 

değildir. Bu kararlar aslında 1970’li yıllarda birçok AGÜ’de meydana gelen ekonomik 

krizler sonrası IMF tarafından önerilen ve uygulanmasını isteyen istikrar programlarıdır. 

Önerilen istikrar programları daha sonrasında DB tarafından farklı bir yapının 

kazandırılması ile yapısal bir uyum programı olarak sunulmaktadır.123 

Türkiye’de uygulanan bu istikrar programı hem uzun hem de kısa vadede 

sonuçları olan bir programdır. Uygulanan program ile ekonominin kurumsal yapısı da 

değişecektir. Bu çerçevede temel olarak fiyat mekanizmasının hâkim oldu bir yapı da 

devletin ekonomiye müdahalesi pasifize edilerek geçmişte uygulanan İİS politikası terk 

edip ihracata dayalı sanayileşme, dış ticareti serbestleştirme, özelleştirmeler gibi temel 

anlayış da ekonomik olarak yerini alacaktı. Bu bağlamda İlker Parasız’ın yapmış olduğu 

tanım bize 24 Ocak kararlarının amaçlarını net bir şekilde vermektedir. Onun deyimi ile  

 i. Yaşanan yüksek enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için sıkı para ve kur 

politikası uygulanması, 

ii. Kamu sektörünün finansman açığının tedrici olarak ortadan kaldırılmasını ve 

hazinenin TCMB’den borçlandırılmasının sınırlandırılması, 

iii. Tasarrufların arttırılması ve tasarrufların bankacılık sektöründe toplanmasının 

sağlama için gerçekçi bir faiz politikasının uygulanması, 

                                                      
122 Fikret başkaya,  Küreselleşmenin…, s. 80-90. 
123 Korkut boratav, Türkiye…, 1908-2002,  s. 122. 
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iv. Yüksek faiz politikası ile bir yandan bankacıların ödünç verilebilir fonlarının 

arttırılması, öte yandan kredi talebinin daraltılması; ödünç verilebilir fonlara arz ve 

talep dengesi kurulması, 

v. İhracatın hızla arttırılması için gerçekçi ve esnek bir kur politikasının uygulanması, 

vi. Özel ve yabancı sermayenin teşvik edilmesi ve fonların özendirici bir şekilde özel 

sektöre aktarılması amaçlanmıştır.124 

Bu çerçeveden de anlaşıldığı üzere Türkiye’de ekonomik ve toplumsal olarak 

alınan kararlar doğrultusunda ağır sanayi ve temel tüketim mallarına yönelik üretimde 

kamu yatırımları tasfiye edilerek KİT’lerin özelleştirildiğini görmekteyiz. Bu süreçte 

özellikle sürekli devalüasyonlar ile uygulanan günlük kur ve kambiyo politikasına 

geçilmiş, tarımda taban fiyatlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmış, grevler, toplu 

sözleşme gibi sendikal faaliyetlerde yasaklamalar görülmüştür.  

Döneme damgasını vuran asıl meselelerden biriside sermayenin tekrardan 

yapılanma sürecine gitmesi görülmektedir. 1970’lerin sonlarında meydana gelen 

grevlerde birçok sermayedar büyük zararlar ile karşılaşmış, sonuçta sermaye kesimi işçi 

kesiminin denetim altına alınması yönünde baskıları olmuştur. Sermaye kesiminin bu tür 

istemleri aslında yetmişli yıllarda meydana gelen olumlu havanın sosyal haklar üzerinde 

getirmiş olduğu yüksek ücretlerden yakınan girişimci kesimin koşulları kendi lehine 

çevirebilmek için işçi-işveren arası ilişkinin yeniden değerlendirilmesini savunuyorlardı. 

Türkiye’de askeri darbenin yapılması ile işçilerin sendikal hareketleri de kontrol altına 

alınmış olacaktı. Bu çerçevede darbenin mimarı olan Kenan Evren’in de yüksek 

ücretlerden yakınması tesadüf değildir. 

Türkiye’nin 1980’lerde yaşanan krize çözüm olarak 24 Ocak kararlarını alması 

sonucu ekonominin tek merkezden yönetilmesinin de önünü açtığını görmekteyiz. Bu 

çerçevede Türkiye’nin planlı dönem ile başlayan kalkınma serüvenini farklı kurumların 

farklı sektörlere ağırlıklı olarak belli bir paylaşım dahilinde yaptığı ekonomik kalkınma, 

oluşan yeni düzende daha merkeziyetçi bir yapıda yürütülüyordu. Planlama döneminde 

yaşanan krizler planlama olgusuna ters düşmektedir. Çünkü belli bir planlama ekonomik 

bir kalkınmayı ve gelişmeyi hedefleyerek kriz ortamının oluşmasını engelleme amacı 

                                                      
124 İlker Parasız, ‘’Konjonktüreler Politikalar’’, Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-

2008, Ed. Nevin Coşar, Melike Bildirici, Bursa: Ekin Yayınevi, 2010, s.103-104. 
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taşıyordu. Planlama döneminde yaşanan krizler planlardan kaynaklanmamaktadır. Çünkü 

planlar ekonomiye yön vermemiş ekonominin içsel ve dışsal yapısı planlara yön 

vermiştir. Bu çerçevede 24 Ocak kararları ile ekonomide kurumsal olarak faaliyet 

gösteren DPT gibi kurumların arka planda kaldığını görmekteyiz.  

Sonuç olarak uygulanan 24 Ocak istikrar programları IMF ve DB öncülüğünde 

yaşanan ekonomik krizin atlatılacağına inanılarak öncelikle piyasa ekonomisinin yeniden 

düzenlenmesi ile dış ticaret dengesinin yeniden sağlanarak yeni oluşan düzene rekabet 

edebilecek istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sürecinin başlatılacağı 

öngörülmüştür. Bu bağlamda istihdam, gelir dağılımı, eğitim, sağlık gibi konularda da 

yapılacak ekonomi politikaları sayesinde istenilen istikrarlı yapı korunacaktır.  

Türkiye’nin geçmiş yıllarda 24 Ocak kararlarına benzer istikrar programları 

gerçekleştirdiğini görmekteyiz. İlk olarak 1958 ve sonrasında 1970,1978 istikra 

programları uygulanmıştır. Lakin 1980’de uygulanan istikrar programı diğerlerinden 

farklı olan yönleri ile ayrı bir öneme sahiptir.125 1980’de uygulanan istikrar programını 

geçmiş dönemlerden ayıran önemli özelliklerden birisi geçmiş dönem istikrar programları 

iç dengelerden hareket ederek hem gelir bölüşümü hem kaynak tahsisi bakımından iç 

dengelerden bağımsız bir öneri sunmamıştır. Bundan dolayı 1980’de Türkiye’nin 

uygulamış olduğu istikrar programı radikal bir şekilde neoliberalizmin dışarıdan tek 

faktör olarak ele alınması ve iç dengeleri gözetmeyen bir yapı olması dikkat çekicidir. 

1980’de IMF ile imzalanan Stand - By anlaşması süresi en uzun istikrar programıdır. 

İstikrar programı başlangıçta üç yıllık bir süreci kapsıyordu. Tabi bu program Türkiye’nin 

daha sonraki tüm dönemlerine uzun vadede etki edecekti.  

Türkiye’nin yapmış olduğu reform paketinde başlangıçta para piyasasına ilişkin 

düzenlemelerin yapılması ihracat ve ithalatta liberalizasyonu açan kapıdır. Öncelikle 

anayasada Türk parasının kıymetini koruma yasası değiştirilmiş bu çerçevede fiyat 

denetleme ve tespitine ilişkin değişimler dış ticareti etkilemiştir. Devletin yapmış olduğu 

ihracat politikaları bağlamında teşvikler önemli miktarda arttırılıştır. Bu çerçevede ihraç 

ürünlerinin üretimi için belli miktarda ihracat dövizlerini elinde bulunduran kişilerin ham 

madde ve ara mallara ithalatı için gümrük vergisinde neredeyse sıfıra yakın bir vergi 

                                                      
125 İlhan Tekeli v.d., Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara: Yurt Yayıncılık, 1984, s. 177-

179. 
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politikası izlenmiştir. IMF ve DB daha çok ithalat için gerekli döviz fonlarının 

sağlanmasını destekliyor ve dış kaynak transferini gerçekleştiriyorlardı.  

İthalat ve ihracattaki değişim 1980’lerde faizlerin serbest bırakılması ve günlük 

kur sistemine geçilmesi ile dünya fiyatlarının esas alındığı bir yapı görülmektedir. Bu 

çerçevede ihraç ürünlerinin özellikle hızlı ucuz ve döviz getiren mallar üzerinden 

yapılması teşvik edilmektedir. İthalattan eski korumacı yaklaşım kaldırılmış ve liberal 

eğilimli politikalar izlenerek yasal düzlemde de gerekli adımların atılmasına özen 

gösterilmiştir. Bu çerçevede ithalattan alınan damga resmi oranı %25’ten %1’e 

indirilmiştir.126 ‘‘Ekonomide genel dengelerin yeniden kurulmasında; kaynaklar-

harcamalar, yatırım-tasarruf ve dış dengede, fiyat mekanizmasının işlerliğine bırakılan 

faiz ve kur politikasının aktif ve tayin edici elemanlar olması 1980 programının görünen 

en büyük ve temel özelliğidir.’’127  

Türkiye’de 1980 darbesinin yapılması ile uygulamaya konulacak istikrar 

programının önündeki engeller kalkmış oluyordu. Darbeden sonra Turgut Özal’ın bu 

dönemin mimarı olarak ortaya çıkmasına darbenin yaratmış olduğu ortam da belirgin 

biçimde etkilemiştir. Türkiye’nin bu dönemde Özal öncülüğünde merkeziyetçi ve 

teknokratik karar alma yaklaşımı ile ortaya çıkan sistem yapısal dönüşümler getirmiştir. 

Yapılan dönüşümler toplumsal ve ekonomik hayatı dönüştürmüştür. 

Türkiye’de 1980’lerde neoliberalizmin etkili bir şekilde uygulanma şansını ortaya 

çıkaran yapı öncelikle ekonominin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmış olması 

yatıyordu. Bu yaklaşım sadece Türkiye’ye özgü değil, Türkiye’ye benzeyen birçok Latin 

Amerika ülkesinde de uygulanmıştır.128  

Türkiye’de 1983 genel seçimlerinde ANAP’ın iktidara gelmesiyle yeni oluşan 

serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 

pragmatik bir siyasi hareket olarak ANAP’ın, bürokrasiden akademiye, iş dünyasından 

milliyetçi, muhafazakâr, liberal eğilimleri sosyal demokrat çerçevesine dahil ederek yeni 

sisteme entegre çabası içinde olduğu görülmektedir.129 Bu çerçevede 1983’ten sonra 

                                                      
126 A.g.e., s. 179. 
127 A.g.e., s. 177. 
128 Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik…, s. 254. 
129 A.g.e., s. 225. 



72 
 

Özal’ın dış ilişkilerde çevresinde iş adamları ile birlikte görüşmeler yapması gözle 

görülür şekilde bürokrasinin yanında özel kesimin önceliklerini gözler önüne 

sermektedir.  

1980’lerde kalkınma temel olarak ulusal piyasalara uygun bir ekonomik ve 

toplumsal olguların uyum sağlaması temelinde şekillenmektedir. Bu dönemde Türkiye 

dünya sistemi içerisinde rekabetçi piyasalarda yer almak ve ekonomisini geliştirmek için 

dışa açık ihracat özelinde sosyoekonomik bir kalkınma serüvenine girmiş olduğunu 

görmekteyiz. Bu dönemde gerçekten de ihraç ürünleri bakımından belirgin bir artış 

olduğunu görmekteyiz. 

Ekonomide yaşanan olumlu ve olumsuz etkenlerin hepsini 24 Ocak kararları ile 

başlatılan neoliberal politikalara dayatmak yeterli değildir. Çünkü yaşanan iyimser 

gelişmeler IMF ve DB öncülüğünde sunulan programlardan ziyade Türkiye’nin kendi iç 

yapısı ve bölgesinde meydana gelen ekonomik ve siyasi olayların da temel parametreler 

olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede dönemin koşulları gereği 1979’da İran’da radikal 

islam devrimi olmasından dolayı Türkiye’nin hem Batı Avrupa hem de ABD ile olan 

ilişkilerinin gelişmesi sonucu OECD, IMF ve DB’den alınacak fonlar için uluslararası 

ortamın katkı sağladığı aşikardır.  

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlere ve ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında 1980’ler 

de genellikle Orta Doğu önem teşkil etmektedir. Bunun sebeplerinden birisi kuşkusuz 

1980-1988 arası yaşanan İran-Irak savaşının getirmiş olduğu fırsatlardır. İhracatın 

payının milli gelir içerisinde artmasını sağlayan koşulları Türkiye’nin kendi yararına 

kullanabilmesi için dönemin yöneticilerinin, özelikle Turgut Özal’ın, izlediği her ülke ile 

ilişkileri devam ettirmeye yönelik denge politikası etkili olmuştur. Hem Avrupa’ya giden 

petrolün Türkiye üzerinden geçmesiyle transit ticaretten elde edilen gelirin düşmemesi 

hem de kendi petrol ihtiyacının büyük bölümünün bu ülkelerden sağlanması sebebiyle 

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının kapatılmamasına yoğun çaba gösterilmiş ve ikili 

anlaşmalarla hat açık tutulmuştur. Savaşın getirmiş olduğu koşullar nedeniyle savunma 

harcamalarının artması ekonomide olumsuz hava yaratsa da aynı zamanda savaş 

ekonomisi nedeniyle her iki ülkeye satılan gıda ve mamul mallardaki artışla bu etki 
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kırılmıştır. Geleneksel ihracat kötümserliğinin kırıldığı bu yıllarda ihracatın milli gelir 

içerisindeki payı %4,1’den %13,3’e çıkmıştır.130  

Bu çerçevede görünen şudur ki; IMF ve DB’nin önerdikleri politikalar 

Türkiye’nin büyüme serüvenine başat aktör olmaktan ziyade bölgesel çevrede meydana 

gelen ekonomik ve siyasi olaylar sonucu oluşan kriz ortamından yararlanılarak 

büyümenin de gerçekleştirilebileceğinin izlenimini bize vermektedir. 

Türkiye’nin 1980’lerde uygulamış olduğu ekonomik politikaların sektörel olarak 

nasıl bir gelişme sağladığını sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe meydana gelen 

gelişmeler çerçevesinde bakarak kapsamlı bir analiz yapılabilmektedir. Bu çerçevede 

kalkınmanın sektörel bağlamda ne tür değişimler geçirdiği analiz edilerek toplumsal 

yapıda da ne tür değişikliklere neden olduğunu kavrayabilmemize imkân vermektedir. Bu 

bağlamda devletin kamu sektörü üzerinde yapmış olduğu kurumsal değişiklikler tüm 

sektörler üzerinde bağlayıcı bir nitelik arz etmektedir. Öncelikli olarak fiyatların ve 

faizlerin serbest piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmesi sonucu bazı sektörlerde 

meydana gelen kırılmalar bazılarında ise belli bir gelişmenin sağladığını bize 

göstermektedir.131 Bu bağlamda özellikle finansal hizmetlerde büyük artışların 

gözlenmesinin yanında tarımda meydana gelen durgunlaşma da belirgin biçimde ortaya 

çıkmaktadır.132 

1980 sonrası kamu kesiminin sınırlandırıldığı bir düzlemde vergi politikasının 

serbest piyasa koşullarına göre ayarlanarak ihracata yönelik büyüme çerçevesinde bir 

yapı içinde olduğu görülmektedir. Bu politikaların yaratmış olduğu sonuç ise devlet 

bütçesinin küçülerek dar bir alana sıkıştırılmasına neden olmuştur. Yaşanan daralmalara 

çözüm bulmak adına kısa dönemde vergi politikasında önemli değişiklikler yapıldığı 

görülmektedir. Bu koşullara çerçevesinde özellikle ihraç ürünleri özelinde vergi teşvikleri 

yapılırken serbest piyasa koşulları gereği ithalatta da belli vergi indirimlerinin olduğu 

görülmektedir.  

Devletin bütçe açıklarını kapatmak için vergi yükünü kırsal ve kentsel esnaf 

üzerinde arttırdığını bunun yanında sanayi ve üreticilerinde bu yükten doğan 

                                                      
130 A.g.e., s. 257. 
131 Şevket Pamuk, Türkiye’nin…, s.225-326.  
132 A.g.e., s.257.   
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sorumlulukların yaratmış olduğu ağırlık vardır. Diğer yandan devletin ödemeler 

dengesinde meydana gelen açıkları kapatmak için iç ve dış borçlanmaya gittiğini 

görmekteyiz.133 

Serbest piyasa koşullarının hâkim olduğu bu dönemde yabancı sermaye 

bakımından da büyük artış meydana gelmiştir. Devletin çıkarmış olduğu yabancı 

sermayeyi teşvik yasası ve çerçeve kararnamesi doğrultusunda yabancı sermaye akışı ileri 

boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Yabancı sermayenin gelişi bir yandan finansal sektörde 

bankacılık hizmetlerine artan bir yabancı sermaye birikimini meydana getirmiştir. Bu 

süreçte yabancı sermayenin de ülke içi sektörler arasında belli ağırlığa sahip olması 

karşımıza çıkmaktadır. 

1950’li yıllarda kırsal yapıda çözülmeler meydana geldiğini belirtmiştik. Bu 

doğrultuda tarım sektörünün sadece ekonomik bir boyutu değil yapısal bir boyutunun da 

olduğunu vurgulamak gerekir.134 Tarımın ekonomi üzerinde ulusal üretime verdiği pay 

önemli boyutlarda olup doğrudan tarımdan geçinen nüfus bakımından da önem arz 

etmektedir. Tarımdan sağlanan ulusal gelirin aksine tarımın niteliksel olarak türkiye 

ekonomisi üzerinde belirgin bir ağırlığı vardır. 

1980 yılında 24 Ocak kararlarının getirmiş olduğu reformların tarım üzerinde 

yapmış olduğu etkilere bakıldığı zaman; tarımsal üretimi desteklemek bağlamında 

kanyak olarak verilen fon ve teşviklerin daraltıldığını, tarımsal malların alım fiyatlarının 

düşük tutulduğunu, gübre ve tohumluk mahsullerden devlet desteğinin kaldırıldığını ve 

kredi faizlerinin yükseltildiğini görmekteyiz.135 Sonuç olarak tarımsal kesime verilen 

önemin neoliberal politikalar ile daraltıldığını gözler önüne sermektedir. 

1980’li yıllarda tarımda desteklerin önemli ölçüde daraltılması büyük sorunları da 

beraberinde getirmiştir. Özellikle tarımın diğer sektörlere kaynak aktarması bakımından 

sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunlar yapısal değişikliği beraberinde getiriyor. 

Başlıca kırsal kesimde meydana gelen işsizlik sonucu kentlere olan işçi göçünü de 

tetiklemektedir. Bunun dışında tarımdan elde edilen artı değerde azalmalar meydana 

gelmesi ile sermaye bakımından sıkıntılar meydana gelecek bu da yatırımların azalmasını 

                                                      
133 A.g.e., s. 203. 
134 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 331. 
135 A.g.e., s. 354. 
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etkileyecektir.136 Tarımsal üretimin arttığı mallar daha çok ihracata dayalı pamuklu ve 

dokuma sanayisine yönelik mallarda artış görülmektedir. Ayrıca sanayi bitkileri arasında 

da düzenli bir gelir artışı görülmektedir. Sonuçta tarımsal mallara da farklı ürünlerde artış 

ve azalışlar sonucu inişli çıkışlı bir yapı arz etmektedir.137 

Tarım kesimi üzerinden vergi bakımından önemli kaynak transferini devlet 

gerçekleştirememektedir. Özellikle çok partili hayata geçiş ile küçük toprak sahiplerinin 

seçmen olarak büyük boyutlarda olması siyasal partilerin de stratejilerini 

değiştirmektedir.138 Bu çerçevede siyasi partilerin yerel teşkilatlarında bu yapı önemli 

şekilde geçerliliğini gösteriyordu. Bundan dolayı tarımsal ürünlerde taban fiyatlarını 

destekleme, sübvansiyonlar, KİT alımlarının daraltılmaması ve doğrudan 

vergilendirilmeden kaçınılması siyasi partiler için kırsal kesimin önemini ortaya 

koymaktadır.139  

1980’lerde tarımda daha verimli bir kalkınma gerçekleştirebilmek için bölgesel 

kalkınma çerçevesinde uygulanan projeler ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda bakıldığı 

zaman GAP projesinin uygulanması verimlilik bağlamında olumlu sonuçların elde 

edilmesine olanak sağlamıştır. 

Türkiye’nin değişen sanayileşme stratejisine bakıldığı zaman planlı dönemden 

farklı bir sanayileşmenin 1980 sonrası yaşandığını görmekteyiz. Bilindiği gibi planlı 

dönemde İİS yapısının oluşturulup sanayileşmenin bu şekilde sağlandığını geçmiş 

bilgilerimizde değinmiştik. Türkiye İİS ile önce dışarıdan ithal etmiş olduğu temel 

tüketim mallarını yerli piyasada üretmeye başlayarak bir sanayileşme geçirmiştir.  

1980 sonrası dönemde ise ihracata dayalı sanayileşme anlayışı çerçevesinde 

yürütülen sanayi stratejisi karşımıza çıkmaktadır. Dışsatıma yönelik sanayileşmede 

özellikle imalat sanayisinde meydana gelen değişim ileri boyutlardadır. Türkiye’nin bu 

dönemde ihracata yönelik sanayi politikasının uygulanması bakımından bu stratejinin alt 

yapısının oluşturulduğunu da bu dönemde görmekteyiz. Bu sebeple öncelikli olarak para 

piyasasında devalüasyonlar ile paranın değerinin düşürüldüğünü, ihracatı arttırmak için 

                                                      
136 A.g.e., s. 332. 
137 A.g.e., s. 340. 
138 Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik…, s. 271. 
139 A.g.e., s. 271. 
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gerekli fon ve yardımların sağlanması, işgücü ve maliyetlerin düşürülmesi ve son olarak 

ta korumacılık ve gümrük duvarlarının etkilerinin azaltılması yönünde uygulamaların 

yapılmış olduğunu görmekteyiz.140  

Bu dönemde imalat sanayisinde özellikle inşaat, makine ve kimya sanayisinde 

belli artışların olduğu gözlemlenmektedir. Sanayi bakımından değişen koşullara uyum 

sağlama bakımından Türkiye bu dönemde yeterli bir seviyede değildir. Özellikle 

pazarlamadan kalite kontrole kadar olan tüm süreçlerde yapısal eksiklikler vardır. Bunun 

yanında nitelikli iş gücü bakımından da büyük eksiklerin ortaya çıkmış olduğunu 

görmekteyiz. Gerçekleştirilen sanayi programları kısa vadede olumlu sonuçlar almaya 

yönelik olması bakımından uzun döneme ilişkin yeterli seviyede kayak transferleri 

gerçekleştirilemediği görülmektedir.141 Sonuç olarak uzun dönemde yeni teknolojilerin 

üretim sürecine uygulanması bakımından sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.142 

Sanayi bakımından yeterli yatırımların yapılamamasının nedenleri arasında 

öncelikli olarak serbest piyasa koşullarında meydana gelen değişimlerdir. Bu sebeple 

1980’lerde uygulanan gelir ve fiyat politikalarının bölüşüm mekanizmasında yapmış 

olduğu yapısal değişikler sonucu toplumsal olarak da dönüşümleri beraberinde 

getirmiştir.143 Özellikle devletin emek aleyhinde olan fiyatlardan yana almış olduğu tavır 

sonucu gelir ve kaynakların dağılımı konusunda büyük dengesizliklerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur.  

Bu dönemde kamu sektörünün özel girişimciliğin önünü açmak üzere hammadde 

ve kaynak sağlaması, farklı bölgelere yönelerek büyük oranlarda istihdam yaratması ve 

organize işçi kesiminden gelen tepkilerin yumuşatılması yönünde uygulamaları vardır. 

1980’lerde hem askeri darbenin yaratmış olduğu ortamdan hem de devletin TÜRK-İŞ 

gibi sendikal faaliyetlerle yakın ilişkileri sonucu işçi kesiminin talepleri yumuşatılmış 

veya dillendirilmemesi yönünde baskılar yapılmıştır. 144 

                                                      
140 Y. Kepenek,N. Yentürk, Türkiye…, s. 364. 
141 A.g.e., s. 376. 
142 Taner Berksoy v.d., Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler, Ed. Korkut Boratav, Ergun Türkcan, 

İstanbul: Tarih Vakfı Turt Yayınları, 1993, s.19. 
143 A.g.e., s. 27. 
144 Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik…, s. 270. 
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 Neoliberalizmin yerleştiği bu 80’li yıllarda birçok AGÜ’ de emekçi kesim 

aleyhinde devletin uygulamış olduğu politikaların hedefleri; yeni kurulan rekabetçi 

sistemde rekabet koşullarına uyum sağlamak veya rekabet edebilmek için üretim 

yapısında maliyetlerin düşürülmesi bağlamında işçilere yönelik düşük ücretler sayesinde 

rekabet edebiliyorlardı. Sonuçta birçok gelişmiş ülkenin ucuz işgücü sağlamak 

bakımından üçüncü dünya ülkelerine yönelmeleri tesadüf değildir. 

Piyasa ekonomisi şartlarının geçerli olduğu sistemde sanayileşmede geç kalan 

ülkelerin sanayileşmiş ülkeler ile aralarında büyük verimlilik farkları bulunmaktadır. 

Sonuçta kamu denetiminin olmadığı gelişmemiş ülkelerde liberal politikalar izlenerek 

gerçekleştirilecek kalkınmada büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde ekonominin sağlam temellere dayanması sonucu işçi kesimi 

denetim altına alınması daha rahat bir şekilde gerçekleşirken gelişmemiş ülkelerde hem 

teknoloji hem de yeterli bir ekonomik gücün olmaması ile sorunlar ileri boyutlara 

ulaşmaktadır. Ortaya çıkan sorunlar sadece ekonomik bağlamada sorun olmaktan çıkmış 

ayını zamanda toplumsal yapıda da yapısal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

Bu doğrultuda kalkınmayı hızlı gerçekleştiren devletler olarak karşımıza çıkan 

Asya ülkeleri büyük önem arz etmektedir. Kısaca Asya da bu devletlerin nasıl başarılı bir 

kalkınma gerçekleştirdiğine bakacak olursak; bu ülkeler elinde olan doğal kaynaklar, 

sermaye birikimi ve insani anlamda elinde olan tüm kaynakları ulusal ortamda bir bütün 

halinde harmanlayarak uzun dönemde uluslararası alanda rekabet edebilecek koşullara 

getirmişlerdir.145  

Türkiye’de 1980’lerde kalkınmak için sanayileşme bağlamında gerçekleştirilen 

stratejilerde temelde kısa dönem için hedeflerin bulunması ve kaynak sağlamak 

bakımından dış borçlanmanın giderek artması sonucu kalkınmada istenilen boyutlara 

ulaşılamamıştır. 

Türkiye’de tarım ve sanayi sektöründe meydana gelen değişimler aynı zamanda 

hizmet sektöründe de bir dizi değişikliğin yaşandığı dönem olarak 1980’li yılları 

                                                      
145 A.g.e., s. 98. 
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görmekteyiz. 1970’li yıllar ile birlikte hizmet sektöründe önemli değişikliklerin ve hızlı 

bir dengesiz büyümenin yaşandığını görmekteyiz.  

Hizmet sektörü seksenli yıllarda ulusal gelirin yarısından daha fazla bir payı 

olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda hizmet sektörünün payı tarım ve sanayi sektörlerine 

oranla gittikçe artış göstermiştir. Eğitim, sağlık, turizm, ulaştırma, haberleşme, ticari ve 

mali hizmetler olmak üzere birçok alanda değişimlerin yaşandığını görmekteyiz.146  

1980’li yıllarda eğitime bütçe içinden ayrılan pay giderek azalmıştır. Buna karşın 

özel eğitim için teşvikler bu dönemde belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. 

Eğitimde görülen özel girişim aynı zamanda sağlık sektöründe de ortaya çıkmaktadır. 

Çıkarılan yasalar ile sağlık sektöründe paralı hizmet verilmesinin yolu açılmıştır. Diğer 

yandan haberleşme sektöründe teknolojinin ilerlemesine paralel olarak artışlar 

bulunmaktadır. Ayrıca bu dönemde oluşan kredi kooperatifleri ve KİT’lere finansman 

sağlamak üzere bankacılık sektöründe de özel girişimciliğin arttığı gözlemlenmektedir. 

Kısaca hizmetler sektöründe de özel girişimciliğin teşvik edilerek serbest piyasa 

koşullarına uyum gereği birçok uygulamanın yapıldığı görülmektedir. Tarı ve sanayi 

sektörlerinde meydana gelen gelişmeler hizmet sektöründen bağımsız değildir. Özellikle 

kırsal alandan meydana gelen yapısal değişiklikler hizmet sektörünün artmasına ve farklı 

kolların oluşmasına neden olmaktadır. 

Hizmetler sektörü arasında yer alan eğitim bir ülkenin kalkınması bağlamında 

nitelikli işgücünün oluşturması bakımından önemlidir. Teknolojinin gün geçtikçe 

gelişmesine paralel olarak gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinde nitelikli işgücünün yeri 

ve önemi olmadan istenilen kalkınma hedeflerine ulaşılması güçtür. Bu doğrultuda üretim 

yapan birçok sektörde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılamamasının temel 

sebeplerinden birisi olarak nitelikli eğitime sahip kişilerin eksikliğidir.147 

Serbest piyasa ekonomisi ile kamusal hizmetlerin sınırlandırıldığı bir süreçte özel 

girişimciliğin önü açılarak Türkiye’nin ekonomik yapısında seksenlerde bir dizi 

değişikliğin tüm sektörlerde gerçekleştiğini görmekteyiz. Yaşanan değişimler birbirini 

tetiklemiş bulunmaktadır. Bu sebepten 24 Ocak kararları ile ücretlerin düşük tutularak 
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hem aşırı boyutlarda bulunan işsizliği azaltmak hem de yatırım yapan sermayedarların 

istemleri yerine getirilmişti. Enflasyon oranının düşürülmesi gerçekleşmişti. Ücretlerin 

azaltılması ile kar oranlarında artış meydana gelecek ve sonuçta yatırımlar daha fazla 

gerçekleşecekti. Buna paralel olarak yerli üretim mallarının maliyetleri düşmesi ile 

uluslararası alanda rekabet gücü artacak ve ihracat artacaktı. 

Sonuç olarak bakılırsa izlenen stratejiler ile büyüme gerçekleşiyordu. Lakin 

burada önemli olan ücretlerin düşük tutulmasından kaynaklanan nitelikli işgücü yapısında 

meydana gelen gelişmelerdir. Ücretlerin düşük tutulması sonucu daha yüksek ücretlerin 

olduğu gelişmiş ülkelerin nitelikli iş gücünü çektiğini görmekteyiz. Bu doğrultuda ‘beyin 

göçü’ dediğimiz kavramın oluşması karşımıza çıkmaktadır. Sadece nitelikli işgücü kaybı 

değil aynı zamanda düşük ücret üretimde de verimliliği azaltmaktadır. Bu sebeplerden 

dolayı kısa vadede tasarlanan büyüme stratejilerinin uzun dönemde kalıcı etkilerinin 

bulunduğunu söyleyebiliriz. 

1980‘lerde başlatılan dışa açık büyüme çerçevesinde Türkiye’de meydana gelen 

ekonomik değişimin toplumsal yapı üzerinde de büyük etkileri olduğunu yapılan 

uygulamalar çerçevesinde görmekteyiz. Yaşanan tüm gelişmelerin seksenlerin sonlarına 

doğru yaratmış olduğu sonuçlar alınan kararların ne denli başarılı olup olmadığı yönünde 

bize dipnotlar vermektedir.  

1981-1987 yılları arasında dış konjonktürdeki canlanma ile işlenen politikalar 

sonucunda ekonomide bir genişleme dönemi yaşanmış, büyüme hızı artmış, ancak döviz 

rezervlerinin azalması, dış borcun arması, kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki 

oranının yükselmesi, kamu açıklarının büyümesi, faizlerin yükselmesi ve dış ticaret 

açığının çok büyümesi sonucu olarak 1988’de durum tersine dönmüştür.148 

3.3. KRİZLER SARMALINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ: 1988-2002 

1980’lerde 24 Ocak kararları ile başlayan ve ANAP’ın 1983’te iktidara gelmesiyle 

devam eden ekonomi politikaları kısa vadede enflasyonu düşürerek ekonomik istikrarı 

sağlama, uzun dönemde de dışa açık büyüme temelinde bir kalkınma stratejisi izlenmiştir. 

Bu strateji izlenirken IMF ve DB öncülüğünde uluslararası kuruluşlardan alınan krediler, 

ticari anlamda önüne çıkan fırsatlar, kurulan yeni kurumlar ve 82 Anayasası’nın getirdiği 

                                                      
148 Işık Akgül, ‘’1908 Genç Türk Devriminden Günümüze Paranın Değeri’’, Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler 

Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-2008, Ed. Nevin Coşar, Melike Bildirici, Bursa: Ekin Yayınevi, 2010, s. 146. 
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kısıtlamalarla birlikte hem iç hem de dış dinamiklerin elverişli ortamında neoliberal 

politikaların harekete geçirilerek ihracata yönelik büyümenin gerçekleştirildiğini 

görmekteyiz. Türkiye’de ihracatın 1980-1988 yılları arası milli gelir içerisindeki payının 

hızla artması bunun bir göstergesidir. Bu çerçevede gerçekleştirilen politikaların 

toplumsal anlamda bazı kesimlerce avantaj olarak ortaya çıkarken bazı kesimlerde bu 

politikaların yükünü çekmiştir.  

ANAP iktidarının seksenli yıllarda ekonomideki yapısal dönüşümü burjuvazi 

veya yerli sermayedarlar lehine değiştirdiğini, ortaya çıkan yükü ise işçi ve tarım 

kesiminin omuzlarına yüklediğini biliyoruz. Özetle seksenlerin genel manzarasına 

baktığımızda IMF ve DB çerçevesinde yürütülen neoliberal serbest ticaret - serbest piyasa 

politikalarının 1980’lerde büyümeyi sağlasa da gelir eşitsizliği ve iç-dış borçlanmanın 

artması sonucu 1990’larda oluşacak finansal krizlerin altyapısını oluşturduğunu 

görmekteyiz.  

1980’lerde oluşturulan yeni ekonomi politikaları gereği emek ve tarım gelirlerinin 

düşürülmesi ile toplumsal anlamda köylü, işçi kesimi üzerindeki devletin ağırlığını 

arttırması, askeri rejim tarafından oluşturulan baskıcı yönetimin ANAP döneminde de 

devam etmesi sebebiyle işçi kesimi tarafından örgütlü bir tepkiye yol açmadı. Ancak 1987 

yılına gelindiğinde askeri yönetimin siyaset yapma yasağı koyduğu siyasilere, haklarının 

geri verilmesini içeren referandum ANAP’ın muhalefetine rağmen olumlu sonuçlandı. 

Bu noktadan sonra askeri rejimin etkisinin kırılması hissedilir oldu.  

Neoliberal politikalar ve 24 Ocak kararlarıyla emek ücretlerinin göz ardı edilmesi 

en nihayetinde 1989 yılında kamu kesimindeki işçilerin başlattığı ve Zonguldak’taki 

maden işçilerinin sürdürdüğü eylemlerle sonuçlandı. 1988 kriziyle gelişen yeni koşullar 

ANAP’ın popülist siyaset yapmasına ve tarımsal gelirler ile ücretleri düşük tutma 

politikasından vazgeçmesine yol açtı. Takip eden yıllarda hem ANAP hem koalisyon 

hükümetlerince kamu kesimi ücretlerine yapılan zamlar ardı ardına geldi. Bu çerçevede 

1989 yılında kamu sektöründe çalışan işçilere %42 oranında zam yapılmıştır.149 1980’de 

darbe yönetimi ile emek kesimi aleyhine alınan kararlar bu dönemde tam tersine dönerek 

emek lehine bir dönüşüm içine girmiştir. Devletin kamu kesimi için belirlediği zam 

oranları aynı oranda özel sektörde gerçekleşmemiş lakin reel ücretler bakımından buna 
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paralel iyileşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde sendikal faaliyetler tekrardan olumlu 

bir konum kazanırken daha sonrasında kurumsal güvencelerin yetersiz kalması ile bu 

olumlu koşullar kaybolmuştur. 1990’larda belirginleşen krizlerin ilk ayağının 1993’lerde 

etkilerinin hissedildiğini görmekteyiz. Bu mali krizlerin KİT’ler üzerinde hissedilmesinin 

nedenlerinden biride 1989 sonrası ücret-maaş oranlarının işçi kesimi lehine 

yükselmesidir.150 Bundan sonraki süreçte de neoliberal iktisat politikalarının hangi 

alanlarda ve hangi ölçülerde uygulanacağını en sonunda siyasi koşullar belirledi.151  

1990’lara gelindiğinde askeri rejimin geçmişinden gelen sağ-sol ayrışması tekrar 

ivme kazandı. Buna mukabil partiler bazındaki ayrışma hükümetteki istikrarsızlığı 

beraberinde getirdi ve tek başına güçlü iktidar kuramayan partiler kısa vadeli yönetim 

anlaşmalarına gitti, doksanlar koalisyonlar dönemi olarak anılır oldu. Koalisyon 

hükümetleri ekonomide giderek artan enflasyonu azaltmak için uzun vadeli düzenlemeler 

yerine daha çok siyasi kaygıları içeren kısa vadede kar getirecek politikalara yöneldiler. 

Uluslararası konjonktüre bakıldığında 1980’lerin başlarında uygulamaya konulan 

neoliberal politikalar dünya genelinde etkili olmaya başlamıştır. Özellikle SSCB’nin 

dağılması ile neoliberal politikaların küresel düzeyde daha yaygın bir düzlemde 

işlemesine katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede SSCB’den ayrılan devletlerin liberal 

ekonomik sistem ile bütünleşme süreci başlamıştır.152  

Sonuç olarak neoliberal politikalar kaçınılmaz olarak tüm dünyada ağırlıklı olarak 

başat konumunu daha da güçlendirmiştir. Buna ek olarak körfez krizinin patlak vermesi 

ve daha sonrasında doksanların sonlarına doğru birçok gelişmiş ülkelerin bulunduğu 

Asya, Amerika gibi bölgelerde meydana gelen krizler Türkiye’yi de buna paralel krizlerin 

içine sürüklemiştir. Çünkü doksanlı yıllarda Türkiye uluslararası sermaye hareketlerinin 

dünya genelinde hâkim olduğu bir ortama eklemlenmede ileri boyutlarda yol kat etmiştir. 

Bundan dolayı dünya genelinde hissedilen krizler ortamında Türkiye’ye yatırım yapmak 

isteyen hem yabancı sermaye hem de yerli sermayenin krizlerin yaratmış olduğu 

risklerden dolayı yatırım yapmamalarına ve sermayelerin Türkiye’den hızla kaçmasına 

neden olmaktadır. Bu çerçevede yatırımlar özel sektöre bağlı olduğundan ve özel 
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sektörün kriz ortamının yaratmış olduğu risklerden dolayı yatırım yapmaması ekonomik 

durgunluğa ve krize neden olmaktadır.  

Bu döneme özgü bir örnek vermek gerekirse doksanların başında meydana gelen 

Körfez krizi ile birlikte bölgesel güvenliğin değişmesi, Türkiye’nin yatırım için güvenli 

bölge olmaktan çıkmasına yol açmış, ayrıca Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde terör 

olaylarının da tırmanmasına neden olmuştur.153 Bu doğrultuda Körfez krizi Türkiye’nin 

ekonomik, siyasal ve toplumsal yapısında da değişmeye neden olmuştur. Kısaca yaşanan 

kriz siyasi boyutu ile kalmamış ekonomik olarak Türkiye’nin farklı politikalara 

yönelmesine yol açarak sosyoekonomik yapıda belirgin sıkıntıların oluşmasının önünü 

açmıştır.  Yaşanan kriz sonucunda da yabancı sermayedarların ülke içerisindeki sıcak 

parayı çekmesi beraberinde gelmiştir. Ayrıca Krizin ekonomiye diğer etkisi ise BM 

çerçevesinde alınan ambargo kararı sonrası Türkiye’nin 1991’de Irak’la ticaretinin 

durması hem ihracat hem ithalatta Türkiye’yi büyük zararlara uğramıştır.154 Sonuç olarak 

ekonomin kırılgan bir yapıya sahip olması durumunda yaşanan uluslararası krizler bir 

yana bölgesel krizlerde dahi sosyoekonomik yapı çok hassas bir şekilde etkilenmektedir. 

1980’lerde ekonominin neoliberal politikalara uygun dış ticareti arttırıcı ve içsel, 

korumacı büyümeden ziyade dış ticarete ve serbest piyasaya dayalı büyüme politikasını 

benimseyen Turgut Özal önderliğindeki ANAP hükümetleri 1989 yılına gelindiğinde bir 

önceki yıl ekonomik durgunluğa yol açan bunalım dönemini atlatabilmek için yeni 

kararlar almışlardır. Alınan kararlar neoliberal dönüşümün devamı niteliğinde atılan bir 

adımdır. Dış ticaret alanında ihracatı arttırıcı politikaların yanına 1989’da 32 sayılı 

kararnameyle sermaye hareketleri önündeki devlet müdahalesinin de kaldırarak 

uluslararası serbest sermaye piyasasına uyum sağlama yoluna gidildi ve devletin dış 

borçlanması üzerindeki kısıtlamaları kaldırıldı.155 Sermaye hareketlerinin önündeki 

devlet engelinin kaldırılarak serbestleştirme sağlanmasındaki amaç, yurt içi tasarrufların 

yetersizliğinin yabancı tasarruflarla kapatılması ve yatırımlar ile büyümenin 

                                                      
153 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 210. 
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gerçekleştirilebilmesidir.156 Ancak teoride güzel planlanan bu strateji pratiğe gelindiğinde 

hem iç hem de dış etkenler nedeniyle beklenileni verememiştir. 

‘’Dönemin büyüme başarımına bakıldığında reel GSYİH’nin yıllık ortalama %3.8 

oranında büyüdüğü gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, dönemin büyüme başarımı 

bakımından 70’li ve 80’li yılların azda olsa gerisinde kaldığı söylenebilir.’’157 

Bilindiği gibi finansal serbestleşmenin sağlanması, ekonomik gelişmişlik düzeyi, 

üretim kapasitesi yeterli olmayan ve cari olarak ithalat-ihracat dengesi tam anlamıyla 

sağlanamayan ülkelerde döviz girişinin çok fazla artması sonucu yerli paranın uluslararası 

piyasalarda değer kaybetmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda devletlerin cari açığı 

kapatmak, yatırım yapabilmek için gerekli finansmanı bulamaması sonucu kamu 

borçlanmasının artmasına neden olmaktadır. 

Türkiye’de de 1989 yılında alınan dış finansal serbestlik kararıyla birlikte 

spekülatif amaçlı kısa vadeli sermaye girişine uğramıştır. Türkiye’ye giren yabancı 

sermaye döviz miktarının artmasına neden olurken TL’nin uluslararası piyasada 

değerinin düşmesine sebep olmuş ve ithalat bağımlılığı yaratmıştır. Aynı zamanda kısa 

vadeli sermaye girişler 1990’lı yıllar boyunca güvenlik ve kriz bahaneleriyle aniden 

çıkmalar gerçekleştirince Türkiye’de piyasadan çekilen sıcak paranın uğrattığı zararla 

kamu kesimi açıklarının hızla artması ve ödemelerde sıkıntıya düşülmesi, yönetenler 

tarafından zaman zaman Merkez Bankası’na yönelim, iç ve dış borçlar ile kapatma yoluna 

gidilmesini gerektirmiştir. 

Türkiye’nin ödemeler dengesini sağlamak ve kamu kesimi açıklarını kapatmak 

için benimsediği politika; iç ve dış piyasada sermaye akışını ülke içine çekebilmek için 

faiz oranlarını yükseltmek olmuştur. Bu durum ülkeyi kısa vadeli sermaye giriş çıkışına 

bağımlı hale getirmiş aynı zamanda da içeride ki döviz talebini de artırarak Türk lirasının 

değerlenmesine yol açmıştır.158 Sonuçta ticaret ve ödemeler dengesindeki açıklar, 

uygulanan politikalar ve kısa vadeli sermaye giriş çıkışları ile 1993 yılına gelindiğinde 

                                                      
156 Tuna Dinç, ‘’Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Belirleyicileri: Büyüme Muhasebesi Yaklaşımı’’, Tarihi, Siyasi, 
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tavan seviyelerinde seyretmiş ve 1994 yılındaki krizin ateşleyici fitillerinden biri 

olmuştur. 

Para piyasalarında gerçekleştirilen serbestleşme sonucunda devletin makro 

ekonomik politika araçlarını kullanması zor oldu. Mali piyasaların alınan yasal kararlar 

çerçevesinde ileri boyutlarda serbestleşmesi Türkiye’nin mali piyasalarının dış piyasalar 

ile bütünleşmesinin son safhalarını oluşturmaktadır. Türkiye’nin dış dünya pazarı ile 

bütünleşme serüvenine para piyasalarının serbestleşmesi eklenince devlet, para arzını faiz 

oranlarını ve döviz kurunu belirlemede etkinliğini yitirmiştir. 1994’te yaşanan krizin 

etkileri daha erkenden hissedilmeye başlanmış lakin yerinde hamleler yapılamamıştır.159  

Devlet krizin oluşmaya başladığı dönemde krizi önlemek için faiz hadlerini düşürmeyi 

denemiş ve bu deneme 1994’te mali krizin oluşmasına neden olmuştur.  

Bu çerçevede krizin etkilerini ortadan kaldırmak için 5 Nisan kararları alınmıştır. 

Bu kararlar enflasyon oranlarını azaltma ve ihracatı arttırma için gerçekleştirilebilecek 

sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal gelişme sürecini amaçlamaktadır. ‘‘Yaklaşım 

‘temel ilke’ olarak ‘üretim yapan, sübvansiyon dağıtan bir devlet yapısından, ekonomide 

piyasa mekanizmasının tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini sağlayan ve sosyal dengeleri 

gözeten bir devlet yapısına geçmek’i almaktadır.’’160  

Türkiye’nin almış olduğu 5 Nisan kararları IMF ile yapılacak olan stand-by 

anlaşmalarıyla değişikliğe uğrayarak bu değişim dahilinde uygulamaya konulacaktır. Bu 

çerçevede gerçekleştirilen uygulamalar esas itibariyle; piyasalarda istikrarın sağlanması, 

Türk lirasının devalüasyonu serbest bırakılması, faiz artışlarını hızlandırarak döviz 

kurlarındaki yükselmenin durdurulması, kamuda savunma ve güvenlik haricinde cari 

harcamalarda kısıtlamalar yapılması, KİT ürünlerine zam yapılması ve yeni vergilerin 

eklenerek kamusal tasarrufların oluşmasını sağlamaktır.161  

5 Nisan kararlarıyla birlikte yapısal düzenlemeler meydana gelmiştir. Yapısal 

düzenlemelerin başında KİT’lerin özelleştirilmesi bulunmaktadır. Bu dönemde KİT’ler 

özeleştirilmiş, özelleştirme imkânı olmayan KİT’lerin kapatılması dahi gündeme 

gelmiştir. KİT’lerin yanında kamu kesimine ait lojman ve tesisler özel sektöre 

                                                      
159 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 484. 
160 A.g.e., s. 485. 
161 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 215-220. 



85 
 

devredilerek tasarruf sağlama yoluna gidilmiştir. Yapılan özelleştirmeler eğitimden 

sağlığa kadar geniş bir alana yayılmıştır. Özellikle sosyal güvenliğe ilişkin yapısal 

düzenlemeler çerçevesinde özel sağlık ve emeklilik sigortasının teşvik edilmesi gelirleri 

arttırmak için yapılan düzenlemelerden bazılarıdır.162 Diğer bir düzenleme ise tarımsal 

desteklemelere ilişkin yaklaşımdır. Devletin tarımsal desteklemeye yüksek oranda 

harcama yapması ve tarım alanlarının geniş olmasından dolayı ortaya çıkan ürün 

fazlasının yeterince talep bulamaması belirtilerek tarımsal desteklemeye ilişkin devletin 

bu destekleri azaltması yönünde adımlar atıldığı görülmektedir.  

Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren tarım sektörünün kendi başına 

bırakıldığını görmekteyiz. Tarım sektöründe bu dönemde inişli çıkışlı bir tablonun ortaya 

çıkması piyasa koşullarının bir sonucudur. Nüfusun ağırlıklı bir kısmının istihdam yeri 

olarak varlığını hala korumaktadır. ‘‘Türkiye’de OECD verilerine göre 1997 yılında 

toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı %42’dir. AB’deki ortalama % 5, OECD-

Avrupa ortalaması % 10, OECD ortalaması ise % 8’dir.’’163 

Sektörler arasında hizmet sektörü hem gelir sağlama hem de istihdam edilen nüfus 

bakımından ülke ekonomisinin birincil sektörü konumundadır. Özellikle tarımsal 

desteklemenin azalması ile bu dönemde de devam eden kente göç hizmetler sektörünü 

hem genişletmekte hem de yeni sorunlarla mücadele etmekte farklı yapılar kurması 

yönünde baskı yapmaktadır. İzlenilmiş olunan özelleştirme politikaları ve toplumsal 

mobilizasyon sonucu kente göçün artması gelen nüfusa konut sağlama, eğitim sağlama, 

sağlık hizmeti sağlama gibi birçok hizmet sektörünü tetiklemiştir. Bu doğrultuda devletin 

kamu harcamalarını kısarak hizmetler sektöründe özel girişimciliğe öncelik verdiği göz 

önüne alınırsa bu dönemde sağlanan sağlık ve eğitim hizmeti toplum açısından yeterli 

seviyede değildir.  

Küreselleşmenin hızla arttığı bu dönemde Türkiye’nin bu süreç içerisinde yaşamış 

olduğu yapısal sorunlara ilişkin olarak vermiş olduğu hizmetlerin devlet nezdinde diğer 

ülkelerle kıyaslaması yapılırsa; ‘‘1990-1995 döneminde kamu sağlık harcamalarının 

                                                      
162 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 486-495. 
163 Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, 8. Baskı, İstanbul: Beta, 2004, 

s. 22. 
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GSYİH’ya oranı Türkiye’de yılda ortalama %2,7 artarken, dünya ortalaması 

%3,2’dir.’’164  

Sanayi sektörü bağlamında imalat sanayi bu dönemde nispi olarak yavaşlarken 

ihracata yönelik büyüme çerçevesinde dolaylı sanayileşmenin gerçekleştiğini 

görmekteyiz. Bunun yanında hizmetler sektörü geniş bir istihdam alanı sağlarken bunu 

takip eden imalat sanayi hizmetler sektörünün ardından istihdam sağlayan diğer büyük 

sektördür. Bu çerçevede sanayi sektörü aynı zamanda geniş bir istihdam yaratma yeri 

olarak ekonomide ağırlıklı bir yere sahip olmasından dolayı sosyoekonomik düzeyde 

etkinliğini gittikçe arttırmaktadır. Bu dönemde imalat sanayide tekstil ve hazır giyim 

ürünlerinin ihracatı en yüksek paydayı oluşturmaktadır.  

Tarımda desteklemenin azalması ve makineleşme ile başlayan olgu sonucu 

kentleşme hız kazanmış olduğundan sanayi sektörünün kentlere göç eden nüfusa yönelik 

hizmetleri öne çıkardığını görmekteyiz. Bu sebepten alt yapı ve konut yatırımlarına ilişkin 

olarak yatırımların arttığı görülmektedir.  İleri teknolojiye sahip araç ve gereçlere olan 

ihtiyacın sağlanamaması sanayi sektörünün uluslararası alanda rekabet alanını 

sınırlamaktadır. Özellikle araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına verilen önemin 

yetersiz kalmasından dolayı sanayileşme bağlamında ilerlemenin daha yavaş 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu çerçevede Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için yeterli 

derecede kalifiyeli elamana ihtiyaç olduğu aşikardır. 

Türkiye’nin 1980 sonrası izlediği kalkınma stratejisi olarak karşımıza çıkan dışa 

açık büyüme modelinin doksanlı yıllarda AB ile yapmış olduğu Gümrük Birliği anlaşması 

önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na katılması yönünde 

çabalarının ekonomik, siyasal ve toplumsal ayaklarının bir bütün halinde 

gerçekleştirilmesi belli bir zaman diliminde uzun bir sürece yayılmıştır. Bu çerçevede 

Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na katılmak için izlemiş olduğu ekonomik politikalara 

Avrupa Topluluğu’nun da istekleri gözetilerek bir program oluşturulduğu ortadadır. Bu 

çerçevede Türkiye ve AB arasında 31 Aralık 1995’te öncelikle sanayi ve işlenmiş tarım 

ürünlerinde gerçekleştirilen ticarete yönelik gümrük birliğinin gerçekleştirildiğini 

görmekteyiz.165 Bu dönemde gümrük birliğinin, ihracat ve ithalat potansiyeli olarak 

                                                      
164 A.g.e., s. 117. 
165 Y. Kepenek, N. Yentürk, Türkiye…, s. 279. 
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Türkiye üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle Türkiye’nin 

ortak bir üye olarak AB’nin siyasal organlarında temsil edilmemesine rağmen gümrük 

birliğinde yer alması olumsuz sonuçların daha fazla öne çıkmasına neden olmuştur. 

Çünkü AB’nin gümrük birliği çerçevesinde yapmış olduğu değişiklikler Türkiye iradesi 

dışında yapılmakta olduğundan Türkiye’nin bu kararları eleştirme veya uygulamama gibi 

bir şansının ortadan kalktığını ve daha çok Türkiye’nin yapılan değişikliklere ayak 

uydurmak zorunda kaldığını görmekteyiz.166  

1990’larda Türkiye’nin izlemiş olduğu kalkınma politikasına diğer bir etki ise 

küreselleşme ile gelen çevre bilincinin bu dönemde Türkiye’nin kurumsal yapılarının 

içerisine daha fazla etki etmesidir. Bu bağlamda 1991’de kurulan Çevre Bakanlığı 

ardından 1998 tarihli Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı örnek gösterilebilir. Doksanlı 

yıllarda Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olan çevre kavramı ilk olarak 3. Kalkınma 

Planı ile kurumsal düzeyde ele alınmıştır. Çünkü 1970’ler ile çevre konusu tüm dünyada 

gözetilmesi gereken bir konu olarak yaygınlaşmış bulunuyordu. Doksanlarda etkili olan 

çevre bilinci uzun bir zamanın deneyimleri dahilinde yapılan düzenleme ve tecrübelerden 

yola çıkarak oluşmuştur.  

Türkiye’nin 3. Kalkınma Planı’ndan sonra programlamış olduğu tüm kalkınma 

planlarına sürdürülebilir kalkınma dahilinde çevre konusunun yer aldığını görmekteyiz. 

Bu çerçevede Türkiye’nin ulusal kalkınma planlarına paralel olarak tüm dünyada çevre 

konusuna yönelik olarak belirli bir eylem planı gerçekleştirildiğini görmekteyiz. 1994 

yılında kurulan GATT çerçevesinde çevre, ticaret ve kalkınma konularını temel alan bu 

örgütün bu dönemde ortaya çıkması tesadüf değildir.167 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

uyum süreci dahilinde ekonomik, toplumsal ve siyasi yapısında yapmış olduğu 

değişmelere bakılarak bu değişimlerin içerisinde çevre konusunda Avrupa’nın almış 

olduğu role Türkiye’nin de aynı doğrultuda uyum sağlaması beklenmektedir. Yapılan 

Gümrük Birliği anlaşması içerisinde çevre konularına atıf yapılan maddelerden 

anlaşılacağı üzere Türkiye ve Avrupa arası anlaşmalarda çevre konusuna yönelik ortak 

adımların oluşturulup yürütüldüğünü görmekteyiz.   

                                                      
166 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan…, s. 133. 
167 Derya Altunbaş ‘’Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Türkiye’deki Kurumsal Değişimlere Bir Bakış’’, 

Yönetim Bilimleri Dergisi, C. I, No: 1-2, 2003-2004, s. 112. 
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Küreselleşme ile birlikte dünyadaki enerji kaynaklarının aşırı tahribatının gözle 

görülür derecede olması sonucu uluslararası birçok örgüt tarafından da ekolojik dengenin 

korunmasına yönelik çalışmaları devletler nezdinde özendirilmeye başlanarak 

yönlendirdiği karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınma 

çerçevesinde önemli olarak BM çevre ve kalkınma konferansında (UNCED) alınan 

kararlar önemlidir. Alınan kararlar doğal kaynakların daha verimli kullanılarak yerleşim 

yerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ortak küresel çıkarların korunmasını ve yaşam 

kalitesini arttırmayı hedefleyen Gündem21 öne çıkmaktadır.168 Türkiye’nin de UNCED 

çerçevesinde Gündem21 olarak belirlenen kararlara ilişkin ulusal olarak yerel gündem21 

çerçevesinde kurumsal anlamda adımlar atılmıştır. Bu çerçevede 1998’de yayımlanan 

ulusal çevre eylem planı (UÇEP) dahilinde uygulanmak istenen stratejilerin uluslararası 

örgütler tarafından ortak bir şekilde dile getirilen çevre konusuna referans vermektedir. 

Derya Altunbaş’ın deyimi ile UÇEP’in beş ana hedefi olduğu söylenmektedir. Bunlar; 

1) Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması, 

2) Bütün yurttaşların çevre, altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, 

 3) Yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımın teşvik edilmesi, 

 4) Çevre ile ekonominin birlikte sürdürülebilir kılacak politika, proje ve program     

önerilerinin genişletilmesi, 

5) Gerek insanların gerek çevrenin doğal ve insanların sebep olduğu risklere maruz 

kalma oranının mümkün olduğu ölçüde azaltılması.169  

Türkiye’nin izlemiş olduğu kalkınma politikası çerçevesinde çevre konusunun 

kurumsal olarak yer alarak ekonomik ve toplumsal politikalar nezdinde etkili olmaktadır. 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kurumsal dönüşümün sağlanarak toplum 

hayatında bir bilinç kazandırılmasıyla geleceğe yönelik izleyeceği sosyoekonomik 

politikaların temelini oluşturma amacı vardır.  

Türkiye’nin 1990’lara gelindiğinde kişi başı gelir düzeyinin geçmiş yıllara oranla 

iyileşme yaşadığı ortadadır. Bu çerçevede 1980’lerin başındaki kişi başı milli gelirin 
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2000’li yıllarda iki kat artmış olduğu görülmektedir.170 Aslında genel olarak kişi başı milli 

gelir Türkiye’nin iktisadi tarihi boyunca artış göstermiştir. Bu çerçevede yaşanan 

ekonomik büyümenin sosyoekonomik düzeyde de aynı yönde bir değişim 

gerçekleştirmesi beklenirken böyle bir değişimin makro boyutta gerçekleştiğini 

görememekteyiz. Öncelikle bir ülkenin ekonomik olarak büyümesinin diğer ülkeler 

nezdinde karşılaştırmasını yaparken genellikle kişi başına ortalama gelir düzeylerini, mal 

ve hizmetlerde satına alma düzeylerini ve GSYİH’nin sektörel olarak dağılımına bakarak 

bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Lakin ekonomik büyümenin kalkınma ile bir olmadığını 

yapmış olduğumuz bütüncül çalışmanın içerisinde anlatmış bulunmaktayız. Kısaca tekrar 

hatırlamak gerekirse refah düzeyini ve yaşam kalitesini arttırmanın amaç olarak ele 

alındığı kalkınmışlık argümanından hareketle; eğitim, sağlık, istihdam, yoksulluk, gelir 

dağılımı, temel ihtiyaçlara erişim (barınma, temiz suya erişim, beslenme vs.) gibi 

kıstaslara bakılarak kalkınmanın ne denli sağlanabildiğini anlayabiliyoruz. Bu çerçevede 

Türkiye’de 2000’li yıllara doğru gerçekleşen ekonomik büyümenin sosyoekonomik 

olarak kalkınmanın tüm boyutlarını içinde taşıdığını söylemek zordur.  

Buna ek olarak sayısal veriler nezdinde bir incelemeye bakacak olursak BM 

Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan insani gelişme endeksine göre Türkiye 

0.717 puan ile dünyada 74. sıradadır.171 Ayrıca gini katsayısının baz alındığı gelir 

adaletsizliği bakımından 1980’lerden sonra bu katsayının giderek artmış olduğu 

gözlenmektedir. Bu doğrultuda 1980 sonrası izlenen neoliberal politikalar hem ekonomik 

hem de toplumsal yapıyı değiştirmesi bakımından gelir dağılımında büyük eşitsizlikleri 

ortaya çıkardığı gözlemlenmektedir.  

Türkiye’nin doksan sonrası dönemde yaşamış olduğu krizlerin ekonomik olarak 

makro düzeyde etkilerinin olduğunu görmekteyiz. Krizlerin yaşandığı dönemde milli 

gelirde %6 ile %9.5 oranında küçülmeler yaşandığı görülmektedir.172 1990’ların 

sonlarına doğru gelindiğinde ham iç dinamiklerden kaynaklanan sorunlar hem de 

dünyanın diğer bölgelerinde meydana gelen krizler sonucu 1998-1999 da kriz patlak 

vermiştir. Özellikle 1997’de Güneydoğu Asya ülkelerinde ortaya çıkan krizi bir nebze de 

olsa hafif atlatabilmiş olan Türkiye, 1998’de Rusya’da ortaya çıkan mali krizi küresel dış 

                                                      
170 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 233. 
171 Hüseyin Şahin, Türkiye…, s. 235. 
172 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, s. 172. 
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ticaret ekonomisi sebebiyle daha ağır yaşamıştır. Ancak bu dönemdeki (1997-1998) 

uluslararası alanda ortaya çıkan krizlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin ulusal 

krizlere (1994 ve 2001) oranla daha hafif olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bakıldığı 

zaman IMF ile 1994 ve 1999 yılında yapılan istikrar programları sonrasında 1995 ve 2000 

yılları arası MB nominal döviz kurunu benimseyerek enflasyonu aşağı çekme yoluna 

gitmiş bu süreçte para politikası pasifleşmiştir.173  

1998’de IMF ile yapılan yakın izleme anlaşması sonucu ekonominin üzerinde söz 

sahibi olarak tekrardan IMF etkili olmuştur. IMF ile yapılan yakın izleme anlaşması 

çerçevesinde yapılan uygulamalar sonucu 2001 krizinin patlak verdiğini 

görmekteyiz.2001 finansal krizi sonrası gerçekleştirilen uygulamalarda öncelikli olarak 

döviz kuru dalgalanmaya bırakılarak sıkı para politikaları seçeneği devreye girmiştir. 

Finansal krizlerin potansiyel bir tehdit olarak ortaya çıkmasında en büyük etken olarak 

sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasından dolayı gerçekleşen sermaye giriş-

çıkışıdır. 

AGÜ’ler ile GÜ’lerin ortak pazar ve sermaye hareketlerinin yaşandığı, 

küreselleşmenin tam anlamıyla gerçekleşmeye başladığı yıllar olarak hafızalardaki yerini 

alacak olan doksanlar, gelişmiş ülkeler için yeni fırsatlar doğururken ekonomik ve sosyal 

tabanda henüz buna hazır olmayan gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkelerin aleyhine 

işlemiştir. Bunun sebebi ülkeler arası ekonomik olarak üretim, ihracat-ithalat dengesi, 

serbest piyasalarda paranın değeri gibi gelişmişlik farkları ile beraber AGÜ’lerin yapısal 

ve kurumsal olarak yetkin donanıma sahip olmamalarında yatmaktadır.   

Bu bağlamda neoliberal politikaları seksenlerde benimseyen ve serbest piyasa 

dönüşümünü tamamlayamamış Türkiye’de küreselleşmenin getirdiği olumsuz etkilerden 

payını almış ve iktisadi tarihin savaş dönemleri hariç en büyük dış ticaret açığı değerlerine 

sahip yıllar doksanlar olmuştur. Serbest piyasaya ve dış sermaye girişini kaldırabilecek 

kurumsal ve altyapısal hazırlık yapılmadan dönemsel krizleri atlatabilmek için kısa vadeli 

siyasi propaganda niteliğinde alınan 1989 büyümede istikrar kararı doğrultusunda 

1990’ların krizler dönemi olmasının önü açılmış ve 2000’liyıllarada bu krizler 

doğrultusunda girilmiştir. Sonuç olarak doksanlar gerek koalisyon hükümetlerinin günü 

                                                      
173 A.g.e., s. 179. 



91 
 

kurtarma politikaları gerekse küresel sistemin dayattığı ekonomik durgunluklar sebebiyle 

krizler sarmalında bir Türkiye’yi karşımıza çıkarmıştır. 
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SONUÇ 

Günümüzde gelişmiş ülkelerin dünya üzerindeki kaynaklardan ne derece 

yararlandığı ve bu kaynakların kullanılmasında GÜ’lerin nüfuslarının aldıkları paya 

bakılacak olursa doğal kaynakların önemli bir kısmı dünya nüfusunun çok az bulunduğu 

bölgelere aktarıldığı görülmektedir. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu ise doğal 

kaynakları kullanım bakımından GÜ’lerin nüfuslarına oranla sınırlı bir kullanıma sahip 

olduğu ortadadır. 

Dünyanın nüfus bakımından çoğunluğunu oluşturan birçok az gelişmiş ülkesi 

günümüzde gelir dağılımı açısından eşitsizlik, hızlı nüfus artışı, teknolojik geri kalmışlık, 

okuma – yazma oranında düşüklük, sağlık imkanlarının yetersizliği, barınma 

olanaklarının kısıtlılığı, ekonomik ve siyasi olarak istikrarsızlık gibi sorunlarla 

uğraşmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin içerisinde meydana gelen sorunların yanında dünya 

ölçeğinde karşılaştıkları sorunlar da eklenince mevcut durumda bu geri kalmış ülkelerin 

sosyoekonomik olarak refahlarının arttırılması konusu sosyal bilimler tarafından 

incelenmesi gereken temel meselelerden birisi haline gelmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan kalkınma iktisadı çerçevesinde devletin 

kalkınma üzerinde ki rolüne ilişkin düşünce ve uygulamaların hayata geçirildiği bir 

dönem olarak sosyal adaletin bir nebze de olsa sağlanmaya çalışıldığı bir zaman dilimi 

karşımıza çıkmaktadır. Bu politikaların kazançları ile beraber başka tür bağımlılık 

ilişkilerini beraberinde getirdiği görülmektedir. 

1970’lerden sonra dünya ticaretinin ve ekonomi sitemin temel olarak baz alındığı 

kapital sermayenin krize girmesi sonucu ortaya çözüm olarak ortaya çıkan yeni liberal 

anlayış dediğimiz neoliberalizm, AGÜ’lere veya Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere 

yeni kalkınma politikaları sunmuştur. Devletin rolünün değiştiği ve öneminin azaltıldığı 

serbest piyasa ekonomisine bağlı dış ticaretin esas alındığı neoliberal politikalar, 

AGÜ’lerde enflasyon artışı, kamu açıkları, iç ve dış borçlanma, cari dengesizlik, gelir 

dağılımında eşitsizlik gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlarla baş başa kalan 

devletler uzun vadeli gelişme veya büyüme politikaları yerine kısa vadede sorunları 

gidermeye yönelik stratejiler izlemek durumunda kalmışlardır. Böylece az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler için kalkınma, gelişme refahını arttırma rüyası gittikçe 

uzaklaşmıştır. Diğer taraftan AGÜ’lere ve gelişmekte olan ülkelere kalkınma reçeteleri 
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sunan GÜ’ler ise sundukları politikalardan farklı olarak sosyal devlet anlayışına dayalı, 

insanı esas alan, gelir dağılımı eşitsizliğini minimum seviyelere indiren politikaları 

benimsemiş ve uygulamışlardır. 

Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmanın tamamı bütüncül bir şekilde ele 

alındığında elde etmiş olduğumuz bulgular sonucu kalkınma ve büyüme kuramlarının 

etkilerinin anlatıldığı bir örnek olarak Türkiye’nin izlemiş olduğu kalkınma stratejileri 

dahilinde gerçekleştirilen uygulamaların neler olduğu şeffaf bir şekilde ortaya 

konulabilir. 

Öncelikli olarak bugünün gelişmiş ülkelerinin geçmiş yıllarda izlemiş olduğu 

kalkınma politikalarının kalkınma iktisadı çerçevesinde gerçekleşmediği görülmektedir. 

GÜ’lerin kalkınma yolunda izlemiş olduğu politikalar kapitalizmin dünya ölçeğinde 

yerleşmeye başladığı bir ortamda AGÜ’lerin kaynaklarının GÜ’lere aktarılarak 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. AGÜ’lerin geçmişte böyle bir deneyim yaşamamalarından 

dolayı GÜ’ler tarafından önerilen kalkınma stratejilerinin uygulanması bağlamında 

AGÜ’lerin bu uygulamalardan yerinde bir verimlilik sağlaması zor görülmektedir. 

AGÜ’ler ve GÜ’lerin aynı süreçten geçtikleri düşünülerek bu iki yapının homojen olduğu 

doğrultusunda genel bir anlayışa sahip olmak yanıltıcıdır. 

Kapitalizmin yaşamış olduğu ilk büyük yapısal kriz olan 1929 Büyük Buhran 

sonrası ortaya çıkan Keynesyen politikaların dünya genelinde uygulanmaya başladığı 

görülmektedir. Bu dönemde korumacılık önlemleri getirilerek dış ticaret dengesinin 

korunması amaçlanarak ekonomik istikrarın devlet eliyle müdahale edilerek sağlanması 

gerektiği fikri hâkim olmaya başlamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen gelişmelere paralel olarak öncelikle 

Batı Avrupa ve Japonya’nın tekrardan ayağa kaldırılması yönünde çalışmalar 

başlatılmıştır. 1950’lerde bağımsızlığına yeni kavuşan azgelişmiş ülkelerin sorunları da 

bu dönemde GÜ’ler için temel ilgi alanını oluşturmuştur. Kalkınma iktisadının ortaya 

çıktığı bu dönemde AGÜ’lerin neden geri kaldıklarına ilişkin yaklaşımların odak noktası 

olarak AGÜ’lerin kendi içsel yapılarında meydana gelen sorunların neden olduğu 

vurgulanmıştır. Bu sebepten Batılıların perspektifinden AGÜ’lerin kalkınmasına yönelik 

stratejilerin geliştirildiği bir dönem olmaktadır.  
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1970’li yıllara gelindiğinde AGÜ’lerin niceliksel olarak gelişme göstermelerine 

rağmen sosyoekonomik olarak yeterli bir gelişme ortaya koyamadıkları anlaşılmıştır. Bu 

çerçevede kalkınmanın sadece niceliksel boyutlarının değil niteliksel boyutlarının da 

önemli olduğu üzerinde bir uzlaşmaya varılmıştır. Kalkınma iktisadına eleştirel bakarak 

kalkınmaya AGÜ’lerin penceresinden bakarak AGÜ’lerin geri kalmışlığını dışsal 

faktörlerden arayan bir düşüncenin ağırlık kazanmaya başladığını görmekteyiz. Hal böyle 

olunca dışsal faktörlerin yani uluslararası izlenen ekonomi politikalarından 

küreselleşmeye kadar etki eden süreçler AGÜ’lerin kalkınamaması için tek sebep olmasa 

da büyük engel oluşturduğunu çalışmamızı hazırlarken yaptığımız incelemelerden 

anlamış bulunmaktayız.  

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan Türkiye örneği üzerinde kalkınma 

kuramlarının AGÜ’ler veya gelişmekte olan ülkelere dair izlenimlerinin reel olup 

olmadığı, aynı zamanda da önerilen politikaların dönem dönem Türkiye yöneticileri 

tarafından uygulanmasıyla ne gibi sonuçlar elde edildiği görülmeye çalışılmıştır. Bunun 

yanında soğuk savaşın sona ermesiyle   devletlerin dünya ekonomik, sosyal ve siyasal 

sisteminden bağımsız olarak varlığını devam ettirmelerinin bittiği bir dönemde 

Türkiye’nin kalkınma serüvenine bakarken bağımsız değişkenleri de dikkate alarak 

analizimizi ortaya koymaya çalıştık. 

Yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda Türkiye’nin siyasi ve iktisadi tarihindeki 

bütünsel ilişki göz önüne alınarak planlanan ve uygulanan büyüme, kalkınma 

programlarının Türkiye üzerinde derin izler bıraktığını görmekteyiz. Türkiye’nin 

Osmanlıdan arda kalan sosyoekonomik yapı üzerine inşa edilmiş olmasından ötürü 

Türkiye’nin kuruluş yıllarından çok daha önce batı medeniyetinin rol alınmaya çalışıldığı 

aşikardır. 

Batı medeniyetinin rol alınması Batı’nın elde etmiş olduğu gelişmişlik seviyesine 

ulaşabilmek için gerçekleştirilmesi gereken bir dizi reform ve uygulamaların hayata 

geçirilmesi ile gerçekleşebileceğine inanılmaktadır. Bunu takiben cumhuriyet 

kurulduktan sonra Türkiye’nin Batının öncülüğünü çektiği liberal ekonomik düzen 

dahilinde hareket ettiği görülmektedir. Bu çerçevede uluslararası konjonktürde meydana 

gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye hem iç hem de dış yapıyı gözeterek 

buna uygun politikalar izlemiştir.  
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Büyük buhran sonrası uygulanan devletçilik hem ülke içerisinde ki yapı gözetilerek 

hem de dışsal faktörler tarafından uygulanan korumacılığa uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Kalkınma çerçevesinde devletin ekonomi üzerinde başat aktör olması 

özel girişimciliğin kısıtlandığı bir durum olmaktan ziyade, özel sermayenin yetersiz 

kalmasından dolayı devlet etkin olmaktadır.  

Tek partili dönemin sona ermesi ile başlayan yeni dönemde gerçekleştirilen 

ekonomi politikaları açısından sermaye ve tasarrufların yetersiz kalmasından dolayı 

büyük yatırımların yapılamadığı bu yüzden gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek için 

dış yardım ve dış borç arayışında bir ülke olarak Türkiye karşımıza çıkmaktadır.  

Kalkınma kuramları çerçevesinde tasarruf-sermaye- yatırım üçlüsün sağlanarak 

kalkınmanın gerçekleştirileceği vurgulanırken bu kaynakların yetersiz olması durumu da 

kısır döngü tezlerine atıf yaparak bunun kırılması için yabancı sermaye veya dış borç 

sağlanarak kalkınma gerçekleştirilebilir argümanına paralel bir dönüşümün Türkiye’de 

gerçekleşmiş olduğu sonucuna varabiliriz.  

İİS modelinin uygulandığı 1960 - 1980 dönemi Türkiye’ de içe dönük kalkınma 

sürecinin  gerçekleştirmesine  rağmen bu politikaların gelişmiş ülkeler tarafından aynı 

şekilde uygulanmadığı görülmektedir.  Türkiye bu dönemde planlı ekonomiye geçmiş bu 

bağlamda devlet planlama teşkilatı öncülüğünde belirlenen programlar uygulanmaya 

başlanmıştır. 1970’lerin ikinci yarısı dünya genelinde meydana gelen ekonomik ve siyasi 

gelişmelerin ışığında Keynesyen politikalar tamamen gözden düşmeye başlamıştır. Bu 

ortamda gelişmiş ülkelerin birçoğu liberal politikaların izlenilmesi gerektiğini dile 

getirerek AGÜ’lerin bu çerçevede kalkınabileceklerini savunmuş olmalarına rağmen 

geçmiş dönemde GÜ’lerin sıkı bir şekilde korumacı politikalar izleyerek geliştiği gerçeği 

yokmuş gibi hareket edilmiştir. 

Türkiye’nin 1980’lere kadar izlemiş olduğu ekonomi politikalarına kalkınma 

iktisadı çerçevesinde bakıldığı taktirde kalkınma iktisadının ekonomik ve toplumsal yapı 

üzerinde etkili olduğu aşikardır. Lakin Türkiye’nin izlemiş olduğu politikaların hepsini 

kalkınma kuramları çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu varsayımına bizi 

götürmemektedir. Çünkü izlenilen politikaların sosyoekonomik sonuçları tüm tolum 

tarafından hissedilmektedir. Bu bağlamda hem Türkiye’nin iç yapısı hem de dış yapıda 
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meydana gelen değişimler dahilinde devletin buna uygun politika ortaya koyarak 

uygulamış olduğu görülmektedir. 

Neoliberalizmin 1980 sonrası dönemde tüm dünya genelinde domino etkisi 

yaratması sonucu neoliberal politikaların uygulanmaya başlandığı bu dönemde 

Türkiye’nin de kalkınma serüvenini farklı bir strateji ile sürdürmek zorunda kalmıştır.  24 

Ocak Kararları olarak başlayan sürecin Türkiye’nin tüm dinamiklerini derin şekilde 

etkilediği ortaya çıkmıştır. Türkiye bu döneme kadar izlemiş olduğu kalkınma 

politikalarını toptan bırakmamış lakin belirgin biçimde yeni politikalar temel 

uygulamalar haline gelmiştir.  

Türkiye’nin 1980 sonrası dönemde uluslararası rekabet koşullarında varlığını 

sürdürebilmek ve yeni oluşan koşullara uygun bir ekonomik kalkınma stratejisi oluşturma 

çabası içine girmiş olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı liberalizmin temel 

savunucularından olan Adam Smith’e kadar götürülebilecek olan ihracata dayalı büyüme 

modelinin bu dönemde tüm dünyada uygulanmaya başladığını görmekteyiz. Türkiye bu 

dönemde serbest piyasa koşullarına uygun girişimler yaparak geçmiş zamanda belirgin 

olarak uyguladığı devlet müdahaleciliğinin tamamen ortadan kalkmadığı karma ekonomi 

içerisinde ihracata dayalı büyümenin gerçekleştiği görülmektedir.  

Türkiye’nin izlemiş olduğu neoliberal politikaların toplumsal ve ekonomik olarak 

sonuçları tüm toplum tarafından derin yaraların açılması ve kapanmasının zor olduğu bir 

başlangıçtır. Neoliberal politikaların sadece Türkiye değil tüm dünyada yaratmış olduğu 

tahribat sonrası kalkınma konusuna ilişkin yaklaşımın Türkiye özelinde de değiştiği 

yapılan uygulamalara bakılarak anlaşılabilmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir 

kalkınma çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaların Türkiye’de liberal politikalar 

dahilinde uygulanmaya başladığını görmekteyiz. 

Kalkınma olgusu devletlerin ekonomik ve toplumsal olarak refah seviyelerini 

geliştirebilecekleri bir serüvene atıf yapmalarıdır. Her ülkenin kendi içerisinde dinsel, 

tarihsel, sosyolojik, ekonomik ve siyasal olarak farklı dinamiklerinin olmasından ötürü 

izlenecek kalkınma stratejileri de her ülkede yaşayan vatandaşlar tarafından kabul 

görmelidir. İnsanların yaşam mücadelesi verdikleri bir düzlemde gerçekleştirilecek olan 

kalkınmanın temel olarak insan yaşamını iyileştirmek bağlamında harekete geçirilmesi 

gerekmektedir.  
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Bu çerçevede az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi içsel dinamiklerinin 

varlığı gözetilerek kendi imkanlarının sınırlarının ne ölçüde olduğu bilinmesi dahilinde 

bunları geliştirecek mekanizmaları harekete geçirmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda 

Türkiye’nin başarılı bir kalkınma hamlesi yapma yolunda izlemesi gereken temel strateji 

kurumsal yapısında birtakım değişiklikler yaparak bu değişikliklerin sosyoekonomik yapı 

üzerinde etkin olmasının önü açılarak sosyal adalet ve sosyal refahın arttırılması 

hedeflenmelidir. 

Günümüzde dünyadaki kaynakların hızla tükenmekte olduğu göz önüne alınırsa, 

kalkınma yolunda devletlerin mevcut doğal kaynakları en verimli şekilde kullanması 

doğrultusunda toplumsal bir bilincin oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Toplumsal 

bilincin oluşturulmasının ardından, her ülkenin kendi yapısal özelliklerine uygun 

kalkınma programları tespit edilerek bu programların uygun mekanizmalar aracılığıyla 

hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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Lisesi’nde devam etmiştir. Sümer Lisesi’nden mezun olduktan sonra YGS ve LYS 

sınavlarına katılmıştır. Sınavlarda elde etmiş olduğu başarı sonucu 2012’de Yıldız Teknik 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’ne kayıt yaptırmıştır. Halen bu üniversitede öğrenim hayatına devam etmektedir. 

Öğrenim hayatına devam ederken çeşitli STK’larda faaliyetlerde bulunmuştur. 

 

Veysel Köse; 1994 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldi. 

İlköğrenimini bu ilçenin 75. Yıl İlköğretim Okulu’nda tamamladı. 2008 yılında 

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı’nda elde ettiği başarı sonucunda Tavşanlı İMKB 

Anadolu Öğretmen Lisesi’ne girmeye hak kazandı. 2012 yılında ise lise tahsilini 

tamamladıktan sonra YGS-LYS aşamalarını da başarıyla geçerek Yıldız Teknik 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’ne yerleşti. Halen bu üniversitede öğrenim hayatını sürdürmekte olup aynı 

zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü ikinci sınıf 

öğrencisidir. İstanbul’da öğrenim hayatına devam ederken aynı zamanda Türkiye 

Omurilik Felçlileri Derneği’nde toplum gönüllüsü olarak ve kamu yararına çalışan dernek 

statüsünde olan Kütahya İlinden Yetişenler Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak 

faaliyetlerde bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


