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ÖZ
 Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri 

arasındaki farkın temelini açıklamaya yönelik farklı 

argümanlar bulunmaktadır. Bu makale, ekonomik 

gelişmenin kökenlerini açıklamaya çalışan dört farklı 

hipotezi derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. 

Bu dört farklı hipotez şunlardır: (a) coğrafya, (b) din-

kültür, (c) kurumlar ve (d) güven. Yapılan teorik ve 

uygulamaya yönelik çalışmalar incelendiğinde, 

kurumlar ve güven faktörlerinin önemini ortaya koyan 

araştırmacıların, ekonomik gelişmeyi daha dinamik bir 

süreç içerisinde incelemeleri nedeniyle daha makul 

tezler ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Coğrafya ve 

din-kültür hipotezleri ise ekonomik gelişmenin 

kökenleri ile ilgili olarak daha determinist bir 

açıklama yapmaktadır.    
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ABSTRACT 
There have been different 

arguments on explaining the main reason of economic 

development differences among countries. This article 

examines four different hypotheses that try to explain the 

origins of economic development. These hypotheses are: 

(a) geography, (b) religion-culture, (c) institutions and 

(d) trust. After examining theoretical and empirical 

studies, it has been seen that researchers that put forth 

the importance of institutions and trust have revealed 

more reasonable theses because they analyze economic 

development in a more dynamic process. On the other 

hand, geography and religion-culture hypotheses have 

made more determinist explanations on the origins of 

economic development.    
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1. GİRİŞ 

Ülkeler arasında ekonomik gelişme düzeyi bakımından ciddi 

farklılıklar bulunmaktadır. 2014 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi 

başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) Afganistan’da 1.945 dolar iken, bu 

rakam Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için 54.629 dolardır (bkz. Dünya 

Bankası Gelişme Göstergeleri).1 Gelişmiş ülkelerde insanlar günlük kalori 

ihtiyaçlarının üzerindeki besinleri ve son teknolojiye sahip ürünleri 

tüketebilirken, az gelişmiş ülkelerin bir kısmında insanlar ekmek ve suya bile 

muhtaç halde yaşamaktadır.  Doğumda yaşam beklentisi, 2013 yılı verilerine 

göre, İsviçre’de ortalama 82,5 yıl iken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bu 

rakam 50’dir (bkz. Dünya Bankası Gelişme Göstergeleri).2 

Peki, ülkeler arasındaki bu uçuruma neden olan faktörler nelerdir? Bu 

soru, sosyal bilimcilerin kafalarını en fazla kurcalayan soruların başında 

gelmektedir. Adam Smith’ten günümüze, bu soruya cevap aramak için 

iktisatçıların yanı sıra, sosyologlar, antropologlar ve tarihçiler birçok eser 

kaleme almışlardır. Bu soruya cevap aramak için farklı büyüme teorileri ortaya 

çıkmıştır. Solow (1956) ve Swan (1956) bu alanın öncülerinden olan 

çalışmalarında, ekonomik büyümenin temelini sermaye birikim sürecinde 

aramıştır.  Oluşturulan modelde, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan tek faktör 

dışsal olarak kabul edilen teknoloji gelişimidir. Bir grup iktisatçı, dışsal modelin 

kara kutusu olan teknoloji gelişimini dışsal olmaktan çıkarıp; onun ekonominin 

kendi iç dinamiklerinde nasıl meydana gelip büyümenin ateşleyicisi olduğunu 

çözmeye çalışarak içsel büyüme modellerini oluşturmuştur. Bu modellerde 

yaparak öğrenme (Romer, 1986), beşeri sermaye (Lucas, 1988) ve inovasyon 

(Aghion ve Howitt, 1992) gibi faktörlerin teknoloji gelişimi ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi sağladığı gösterilmiştir. 

North ve Thomas (1973: 2) çalışmalarında, inovasyon, ölçek 

ekonomileri, beşeri sermaye ve sermaye birikimi gibi faktörlerin ekonomik 

büyümenin temel nedenleri olamayacağı; bu faktörlerin bizatihi büyümenin 

kendisi olduğunun altını çizmiştir.  Sonuç olarak, hem dışsal hem de içsel 

modeller ekonomik büyüme ve dolayısıyla gelişmenin temel (fundamental) 

nedenlerini değil, yakın (proximate) nedenlerini açıklamaktadır (Acemoğlu vd., 

2005). 

Bu durumda ekonomik gelişmenin temel kökenlerini başka alanlarda 

aramak gerekmektedir. Bu makalenin amacı ekonomik gelişmenin kökenlerini 

derinlemesine incelemektir. Bunun için bu çalışmada ekonomik gelişme 

literatüründe en çok üzerinde durulan coğrafi koşullar (Diamond, 1997), kültür-

                                                 
1 Veriye ulaşmak için bkz: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD 
2 Veriye ulaşmak için bkz: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
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din (Weber, 2001; Landes, 1998), kurumlar (North, 1990; Acemoğlu ve 

Robinson, 2012) ve güven (Fukuyama, 1995) hipotezleri üzerinde durulacaktır. 

2. COĞRAFYA 

Coğrafi özellikleri arasındaki farklılıklar, ülkelerin ekonomik 

gelişmişlik düzeylerini birçok açıdan etkileyebilmektedir.  Havanın sıcak ve 

nemli olduğu ülkelerde insanların üretkenlikleri düşer. Sulama imkânlarının 

kısıtlı ve toprağın verimsiz olduğu ülkelerde tarımsal üretim yapmak zorlaşır. 

Denize kıyısı olmayan ülkeler uluslararası ticaret konusunda dezavantajlı bir 

konuma sahiptirler.  Dağlık arazilerin yoğun olduğu ülkelerde ise hem tarımsal 

faaliyet hem de ticaret yapmak zordur.  

Yukarıda saydığımız nedenler, coğrafyanın ekonomik gelişmenin 

temel belirleyicisi olduğunu iddia eden sosyal bilimcilerin ortaya koydukları 

argümanlardan bazılarıdır. Bu araştırmacılar, gelişmiş ülkelerin coğrafi olarak 

kutsanmış bölgelerde bulunmalarının, bugünkü refah seviyelerine ulaşmalarında 

etkili olduğunu düşünmektedir Öte yandan, coğrafi olarak dezavantajlı 

bölgelerde bulunan ülkeler ise ne kadar akıllı ekonomik politikalar üretirlerse 

üretsinler rakiplerini yakalama konusunda dezavantajlı bir konumda olacaktır. 

Coğrafyanın ekonomik gelişme üzerine etkileriyle ilgili tartışmalar Machiavelli 

ve Montesquieu’ya kadar gitse de günümüzde bu konu üzerine en çok kafa 

yormuş akademisyenlerin başında Jareed Diamond ve Jeffery Sachs 

gelmektedir.  

 “Mikrop, Çelik ve Tüfek” isimli dünyaca ünlü kitabın yazarı 

Diamond’a (1997) göre, Avrasya kökenli ülkelerin dünyayı refah ve güç 

noktasında yönetebilmelerinin altında çeşitli coğrafi nedenler yatmaktadır. İlk 

olarak, tahıl ve evcil hayvanlara ulaşabilirlik insanoğlunun avcı-toplayıcılıktan 

tarım toplumuna geçmesinde önemli bir yer tutmaktadır.  Avrasya’nın diğer 

bölgelere kıyasla; buğday ve arpa gibi protein olarak zengin ve kolay 

depolanabilir gıdaların yanı sıra, at, inek, domuz, keçi ve koyun gibi kolay 

evcilleştirilebilen hayvanlara sahip olması bölgeyi diğer bölgelere göre daha 

avantajlı hale getirmiştir. Avrasya bölgesinde hayvanların daha erken bir 

dönemde evcilleştirilmesi sayesinde kurulan temas insanların birçok mikroba 

karşı bağışıklık kazanmasını da sağlamıştır. İkinci olarak, Avrasya uzun doğu-

batı mesafesine sahipken Afrika ve Amerika kıtaları uzun kuzey-güney 

mesafelerine sahiptir. Bu özellik, Avrasya’ya önemli bir avantaj sağlamıştır. 

Bölge uzun doğu-batı mesafesi sayesinde bir ucundan diğerine kadar benzer 

iklim özelliklerine ve aynı gün uzunluğuna sahiptir. Bu temel özellik 

Avrasya’da tarım ürünlerinin, hayvanların, insanların, fikirlerin ve teknolojinin 

bölgede daha kolay yayılabilmesini sağlamıştır. Üçüncü olarak, Avrasya 

bölgesinde yaşanan yiyecek üretimi ve nüfus yoğunluğu artışı sayesinde 

insanlar, ticaret başta olmak üzere tarım dışındaki ekonomik alanlarda da 
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uzmanlaşmaya başlamıştır. Avrasya, bu uzmanlaşma ve gelişme sayesinde diğer 

bölgelere göre çeliği daha erken bir dönemde işlemeye başlamıştır. İnsanlar 

zamanla çeliğin işlenerek silah üretiminde kullanılabileceğinin de farkına 

varmıştır. Diamond’a göre, yukarıda saydığımız coğrafi avantajlar ve onların 

getirileri sayesinde Avrupalılar Amerika ve Afrika kıtalarındaki ülkeleri 

sömürgeleştirmiştir.3 Sömürgeci dönem sonrasında ise ülkeler arasındaki gelir 

farklılıkları tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır.   

Coğrafyanın etkileri üzerine çalışan bir diğer önemli isim de Jeffery 

Sachs’dır. Sachs (2001), coğrafyanın ekonomik gelişmeyi farklı kanallar 

yoluyla etkilediğini öne sürmektedir. İlk olarak,  deniz taşımacılığı; kara ve 

hava taşımacılığına göre daha az maliyetli olduğundan ötürü, denize kıyısı olan 

ülkeler uluslararası ticaret ağlarına erişim konusunda daha avantajlı 

konumdadır. Dolayısıyla, denize kıyısı olan ülkeler, dış ticaret sayesinde daha 

hızlı büyümektedir.  İkinci olarak, coğrafya, doğal kaynaklar yoluyla ekonomik 

gelişmeyi destekleyebilmektedir.  Sachs’a göre demir, bakır, petrol, doğalgaz, 

altın, elmas ve kömür gibi maden, değerli metal ve enerji kaynaklarına sahip 

ülkeler,  elde ettikleri gelirleri fiziki ve beşeri sermaye yatırımlarına aktararak 

ekonomik gelişimlerini hızlandırabilmektedir.   

Üçüncü olarak, tropikal bölgede bulunan ülkeler başta sıtma olmak 

üzere birçok bulaşıcı hastalığa en çok maruz kalan ülkelerdir. Bulaşıcı 

hastalıklar, emek verimliliğini düşürerek ekonomik gelişmeyi engellemektedir. 

Bu bölgelerde çocuk ölümlerinin yüksek olması, aileleri fazla çocuk yapmaya 

teşvik etmektir. Aileler fazla çocuk yaparak yetişkinliğe erişen çocuklarının 

sayısını optimal hale getirmeye çalışmaktadır. Ancak bu politika, ailelerin 

çocuklarına yeteri kadar eğitim yatırımı yapamamalarına neden olarak 

ekonomik gelişmenin önünü kesmektedir. Son olarak, coğrafya tarımsal 

verimliliği etkileyerek ekonomik gelişme üzerinde söz sahibi olmaktadır. 

Buğday, pirinç ve mısır gibi besin değeri yüksek gıda ürünleri ılıman iklimlerde 

verimli bir şekilde yetişmektedir. Tropikal iklim bölgelerinde ise bu gıda 

ürünlerinde üretkenlik çok düşüktür. Örneğin, tropikal iklim bölgelerinde bir 

hektarlık toprakta ortalama olarak 2,3 ton mısır yetişirken, bu rakam ılıman 

bölgelerde 6,4 tona kadar yükselmektedir (Sachs vd., 2001). Ayrıca, tropikal 

bölgelerde bitkilere zarar veren böcek türleri sık görüldüğünden de tarımsal 

verimlilik azalmaktadır.  

Sachs’a göre, İngiltere’nin Sanayi Devrimi’nin çıkış yeri olmasında, 

ülkede deniz ve nehir taşımacılığının çok ilerlemiş olması, yeterli yağış 

                                                 
3 Avrupalılar kendilerinin bağışıklığa sahip olduğu mikroplar ve çelikten üretilen 

zamanın modern silahları sayesinde çok zorlanmadan Amerika ve Afrika kıtasını 

sömürebilmeyi başarmıştır.  
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miktarından dolayı toprak verimliliğinin yüksek olması ve kömür gibi dönemin 

önemli bir enerji kaynağına sahip olması gibi coğrafi faktörler etkili olmuştur. 

Sachs, benzer nedenlerden ötürü dünya haritasına bakıldığında en fakir ülkelerin 

tropikal iklim bölgelerinde, en zengin ülkelerin ise ılıman iklim bölgelerde 

olduğunun görülmesinin bir rastlantı olmadığını iddia etmektedir. 

Ancak, coğrafyanın ekonomiye dezavantaj yaratması beklenen bazı 

durumlar, ülkelerin ekonomik gelişimi için faydalı olabilmektedir. Petrol ve 

doğalgaz dünya genelinde en çok tüketilen metaların başında gelmektedir. 

Durum böyle olunca bu doğal kaynaklara sahip ülkelerin refah içerisinde 

olmaları beklenmektedir. Ancak, gerçekte bunun tam tersi gözlenmektedir. 

Doğal kaynak zengini ülkelerde gelirler genelde devlet elinde toplanakta ve bu 

gelirlerinin sunduğu imkânlar devlet yönetimini otokrat bir kimliğe 

büründürmektedir. Bu durum doğal kaynak zengini ülkelerin yolsuzlukların 

sıkça yaşandığı, şeffaflıktan uzak, antidemokratik ülkelere dönüşmesine neden 

olmaktadır (Ross, 2012). 

Ülke ekonomisinin doğal kaynaklar üzerinde yoğunlaşmasının bir 

diğer etkisi de sanayi sektörünü olumsuz etkilenmesidir. Bu durum ekonomik 

gelişmeyi baltalamaktadır. Literatürde “Hollanda Hastalığı” olarak bilinen 

duruma göre, aşırı yükselen doğal kaynak fiyatları bu kaynakları ihraç eden 

ülkenin döviz kurunun fazla değer kazanmasına neden olmaktadır. Bu durum, 

ülkenin sanayi sektöründeki ihraç ürünlerinin pahalı, ithalatın ise ucuz hale 

gelmesini beraberinde getirerek sanayi sektörünün rekabet gücünü 

azaltmaktadır. Hollanda Hastalığı olarak bilinen bu durum, doğal kaynak 

zengini ülkelerin sanayileşememesine neden olmaktadır. Öte yandan doğal 

kaynak fiyatlarındaki ani düşüşler, ülkenin imar, sanayi, eğitim ve diğer 

kalkınma alanlarına yaptığı yatırımları bıçak sırtı gibi kesmektedir. 

Özetle, doğal kaynak zenginliği coğrafyanın sunduğu nimeti düzgün 

kullanamayan ülkelerde; yolsuzluğu artırarak demokratikleşmenin önünde 

engeller çıkararak, ülkeleri dış askeri müdahalelere maruz bırakarak ve 

sanayileşmenin önüne geçerek ülkelerin geri kalmışlıklarının altında yatan 

önemli bir faktöre dönüşebilmektedir.  

Engebeli arazilerin tarımı zorlaştırarak ve ticareti daha maliyetli hale 

getirerek ekonomik gelişmeyi engellediğinden daha önce bahsetmiştik. Ancak, 

Afrika’da engebeli arazilerin bu etkisinin tam tersi yönde olduğu görülmektedir. 

Nunn ve Puga (2011) tarafından yapılmış çalışmanın sonuçlarına göre, engebeli 

arazilere sahip Afrika ülkelerinde ekonomik gelişme seviyesi daha yüksektir. 

Yazarlara göre bu paradoksun altında yatan neden köle ticaretidir. Nunn (2008) 

çalışmasında 1400-1900 yılları arasında gerçekleşen köle ticaretinin bugünkü 

kişi başına düşen GSYH’yi negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Çıkan 
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bu sonuç geçmişte meydana gelen köle ticaretinin Afrika’da ülkeler arasındaki 

bugünkü ekonomik gelişme farklarının önemli bir açıklayıcısı olduğuna işaret 

etmektedir. Köle ticaretinin yoğun olarak yaşandığı ülkeler, etnik olarak daha 

ayrılıkçı, iç savaşların daha yoğun yaşandığı, dış ticaret yoluyla dünyaya daha 

az entegre olan ve devlet geleneğinin olmazsa olmazları arasında yer alan 

merkezi ve hiyerarşik kurumların varlığının daha az hissedildiği bölgeler 

oldukları için günümüzde ekonomik olarak geri kalmışlığın acısını çekmektedir.   

Peki, engebeli arazilerin ekonomik gelişmeye etkisinde köle ticareti 

nasıl bir farklılık oluşturmaktadır? Batılılar, Afrika’da köleleri yağma ve adam 

kaçırma yoluyla toplamıştır. Bu durum zamanla kölelikten kaçmak isteyen 

insanların Batılılarla anlaşma yaparak onlara köle toplamasıyla devam etmiştir. 

Köyler ve kabileler köle toplama adına birbirleriyle yarışa girmiştir. Kabile 

liderlerinin kendilerini ve yakın çevrelerini korumak için bazı insanları kurban 

olarak seçip onları köle olarak sattıklarına dair bilgiler mevcuttur.4  Nunn ve 

Puga (2011)’ya göre engebeli arazilere sahip ülkelerde yağma ve adam kaçırma 

yoluyla köle ticaretinin gerçekleşmesi zor olduğundan, bu ülkeler köle 

ticaretinin ekonomik gelişmeye olan negatif etkisini daha az yaşamışlardır. 

Dolayısıyla, ekonomik olarak dezavantaj olarak gözüken engebeli araziler, 

Afrika ülkeleri için bir avantaj olmuştur.  

Yaşanan ülke deneyimleri, aynı coğrafi özelliklere sahip ülkeler 

arasında ciddi farklılıklar olabileceğini (ör. Kuzey Kore ve Güney Kore), 

coğrafi dezavantajlarını azaltarak ekonomik gelişmesini sürdürebilen ülkeleri 

(ör. Malezya) ve doğanın kendilerine sunmuş oldukları doğal kaynakları çok 

farklı şekilde kullanan ülkeleri (ör. Irak ve Norveç) bize göstermektedir. 

3. DİN VE KÜLTÜR 

Ünlü sosyolog Marx Weber’in “Protestan Ahlakı” tezinden günümüze 

birçok sosyal bilimci Batı merkezli bir bakış açısıyla Doğu ve Batı arasındaki 

gelişmişlik farkının temelinde din ve kültürün olduğunu iddia etmektedir. İktisat 

tarihçisi David Landes İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerin Fransa ve 

İspanya gibi Katolik ülkelerden ve Doğu ülkelerinden daha gelişmiş olmasının 

altında bu üç ülkenin çalışkan, dakik, girişimci ve özgür düşünceyi benimseyen 

Protestan kültüre sahip olmalarının yattığını savunmaktadır.5  Kültür ve din tezi, 

hem Batı ve Doğu’yu hem de Hristiyanlık içindeki farklı mezhepleri 

karşılaştırmaktadır. Bu makalede de her iki karşılaştırmanın da üzerinde 

                                                 
4 Daha fazla bilgi için bakınız Gür (2014).  
5Landes (1998) İspanya’nın İngiltere gibi sanayileşme sürecine erken bir aşamada 

başlayamamasını Katolik Kilisesi’nin yaymış olduğu hoşgörüsüzlük kültürü nedeniyle 

İspanya’nın başta Yahudiler olmak üzere birçok vasıflı insanı sürgün etmesine 

bağlamaktadır.  
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durulacaktır. 

 “Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri” kitabının yazarı John 

Hobson (2011: 23) kültür ve din tezini öne sürenlerin Batı ve Doğu’ya bakışını 

şu şekilde özetlemektedir: “Özellikle, Batı, eşsiz erdemlerle kutsanmış olarak 

hayal ediliyordu: akılcıydı, çalışkandı, üretken, fedakar, tutumlu, liberal 

demokratik, dürüst, otoriter ve olgun, gelişmiş, becerikli, hareketli, bağımsız, 

gelişime açık ve dinamikti. Doğu’ysa Batı’nın karşısındaki Öteki’ydi: akılcı 

olmayan ve keyfi, tembel, üretmeyen, tahammüllü, cazip olduğu kadar egzotik 

ve karmaşık, despot, bozulmuş, çocuksu ve olgunlaşmamış, geri kalmış, pasif, 

bağımlı, durağan ve değişmeyen”.  Bu teze eleştirel bir bakış açısıyla bakan 

Hobson (2011)çalışmasında Batının, 500-1800 yılları arasında kendisinden daha 

ileri olan Doğu’nun yardım eli olmaksızın moderniteye geçiş yapamayacağını 

ifade etmiştir. Yazara göre Batı, içine gömüldüğü karanlık çağı yaşarken İslam, 

Çin ve Hint medeniyetleri Batı’yı moderniteyle tanıştırmıştır. 

El-Harezmi, Ibn-i Haldun, İbn-i Sina, Farabi, El Gazali başta olmak 

üzere birçok İslam bilgini matematik, tıp, astroloji, iktisat ve felsefe gibi 

alanlarda çığır açan çalışmalarda bulunmuştur. İslam medeniyetinin öncülüğü 

sadece bilim ve sanatta değil ekonomide de kendisini göstermiştir. Skolastik 

düşüncenin ticareti kısır ve faydasız bir faaliyet olarak nitelediği dönemde 

Hristiyan dünyası kendi kabuğuna çekilmiştir. Aynı dönemde, İslam devletleri 

ise önemli ticaret merkezlerini ellerinde tutarak dünya ile entegre bir şekilde 

uluslararası ticaret yapmaktaydı. İslam devletleri unutulmaya yüz tutmuş Antik 

Yunan eserlerinin tercümesini yaparak ve Asya’daki yenilik ve ürünleri 

Avrupa’ya taşıyarak Batı medeniyetini dolaylı olarak da etkilemiştir.  

Kâğıt, matbaa, barut, pusula ve onluk rakam sisteminin ortaya çıkışı 

Çin ve Hint medeniyetleri sayesinde gerçekleşmiştir. Çin’in tarım ve demir 

üretiminde; Hindistan’ın tekstilde kat ettiği mesafeler, zamanında Batı’nın çok 

ötesinde yer almaktaydı. Hint limanlarındaki zengin ürün çeşitliliği 15. yüzyılda 

birçok Avrupalı kâşifin başını döndürmüştür. Çin’de Qin Hanedanlığı’nın 

bundan yaklaşık 2000 yıl önce kullandığı meritokratik devlet yönetim 

sistemine, Batı’nın ancak 18. yüzyılda geçtiğini de unutmamak gerekmektedir. 

(Fukuyama, 2011).   

20. yüzyılın hemen başında Japonya’yı ziyaret eden Batılı misyoner 

ve sosyologların yazdığı günlüklerde Japonların ne kadar tembel bir millet 

olduğuna dair çıkarsamalar mevcuttur (Chang, 2007).  Yine aynı dönemlerde 

İngilizler, Almanları miskin ve yeni fikirlere kapalı bir toplum olarak 

adlandırmaktaydı. Ancak, aradan çok uzun bir süre geçmeden Japonlar çalışkan 

ve sadık bir kültürün; Almanlar ise akıllı, disiplinli ve rasyonel bir kültürün 

evlatları olarak anılmaya başlamıştır (Chang, 2007).  Kültürle ilgili benzer bir 
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kafa karışıklığı 20. yüzyılın sonunda da yaşanmıştır. Doğu Asya mucizesi 

zamanında Güney Kore’de devletle sıkı ilişkiler içerisinde bulunan aile 

holdinglerini kapsayan şirket kültürüne (chaebol) methiyeler düzülmekteydi. 

Ancak, 1997’de patlak veren Güney Asya Krizi’nin yaratmış olduğu etkiyle 

chaebol şirket kültürü bir anda “ahbap-çavuş kapitalizmi (crony capitalism)” 

olarak aşağılanmaya başlamıştı. 

Kültürün ve dinin ekonomik gelişmeye ilişkisini ekonometrik olarak 

inceleyen çalışmaların sonuçları net bir etki ortaya koymaktan uzaktır. Ross 

(2008) yapmış olduğu ampirik çalışmada Ortadoğu bölgesinin geri 

kalmışlığının İslam kültürüyle alakası olmadığının, bu durumun temel 

nedeninin iyi yönetilemeyen zengin doğal kaynaklar olduğunun altını 

çizmektedir. Çalışmada İslam kültürünün kadını toplumdan dışlayarak 

ekonomik gelişmeyi engellediği tezi çürütülmektedir.  Ross, Ortadoğu’da 

kadınların toplumdaki ekonomik ve siyasi güçlerinin az olmasını, ekonominin 

petrol gibi doğal kaynaklara bağımlı olmasına bağlamaktadır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, doğal kaynaklarını doğru yatırımlara kanalize ederek 

sanayileşemeyen ülkelerin sonu Hollanda Hastalığı’na yakalanmaktır. Ross’a 

göre sanayinin ilkel kalması kadınlar için uygun iş imkânlarının 

oluşturulamamasına neden olmaktadır. Sonuçta ekonomik ve siyasi olarak 

güçsüz kalan kadınlar beşeri sermayelerini artırma güdüsünden yoksun kalarak 

ekonomik gelişmeyi destekleyememektedir. 

Blaydes ve Chaney (2013) çalışmalarında din ve kültür tezinin aksine, 

Batı ve İslam coğrafyası arasında oluşan ekonomik gelişme farklılıklarının 

tohumlarının, Avrupa’daki feodal sistem ile İslam coğrafyasında kullanılan 

gayrimüslim topraklardan asker devşirme sistemi arasındaki farkta aranması 

gerektiğinin altını çizmektedir.  Batı Roma’nın yıkılmasından sonra Avrupa’da 

büyük bir merkezi boşluk oluşmuş ve topraklar irili ufaklı beyliklere bölünerek 

feodalizm ortaya çıkmıştır. Bu siyasi sistem, güçlü bir toprak aristokrasisinin 

yükselmesini beraberinde getirmiştir. Avrupalı hükümdarlar o dönemde dış 

tehditlere karşı kendilerini koruyacak orduyu beslemeye yetecek finansal 

kaynaklara ve vergi toplayacak kapasiteye sahip değildir. Bu durumda 

hükümdarlar toprak sahiplerine kendilerine savaşacak kuvvet sağlamalarını 

zorunlu tutmuştur. Küçük toprak sahipleri, askeri hizmetleri sunmaktan 

kaçınmak adına çözümü, topraklarını büyük toprak sahiplerine satmakta 

bulmuştur. Bu sayede büyük toprakları elinde tutan bir aristokrasi ortaya 

çıkmıştır. Bu durum büyük toprak sahiplerinin hükümdara karşı elini 

güçlendirmiştir. Toprak aristokrasisi, hükümdarın taleplerine karşılık olarak 

yönetimde gitgide daha fazla söz sahibi olmaya başlamıştır.  Bu durum, 

demokratik yapıdaki parlamenter kurumları bir anda ortaya çıkartmasa da 

zamanla çeşitli meclislerin kurulmasını ve reformların meydana gelmesini, 
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Avrupa için önemli kazanımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, Batı 

Roma’nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan kaotik durum nedeniyle, yönetici 

sınıfın haklarının kısıtlanması daha istikralı ve kapsayıcı bir sistemin doğmasına 

vesile olmuştur.6  İstikrarlı ve kapsayıcı kurumların oluşması zamanla ticareti ve 

inovasyonu artırarak ekonomik gelişmeyi ateşlemiştir.   

Ortaçağ zamanında tarihinin en parlak dönemlerini yaşayan İslam 

coğrafyası ise zenginliğin ve düzenli vergi sisteminin vermiş olduğu özgüven 

sayesinde, askeri kuvvet ihtiyacı için büyük toprak sahipleri gibi bir 

aristokrasiye bel bağlamamıştır. İslam devletleri askeri kuvvetlerinin çok büyük 

bir kısmını köle ve gayrimüslim topraklardan devşirilenlerden sağlamaktaydı. 

Bu askerlerin mülklerini ailelerine miras olarak bırakmaları kanunlarla 

engellendiği için hükümdarın üzerinde sürekli baskı unsuru yaratacak ve 

dolayısıyla haklarını paylaşacağı bir sınıf oluşmamıştır.  Statükonun 

korunmasından her zaman fayda sağlamayacak olan askeri kanat zaman zaman 

isyan ve darbe teşebbüslerinde bulunmuştur. Neticede bu durum istikrarsız ve 

dışlayıcı kurumları beslediği için İslam coğrafyası ekonomik gelişme anlamında 

Batı’nın gerisinde kalmıştır. 

La Porta vd. (1997) gerçekleştirdikleri ekonometrik çalışmada, 

hiyerarşik din ve mezhepler olarak niteledikleri Katolik ve Ortodoks 

Hristiyanlığı ile İslam dinine bağlı ülkelerde hukuk sisteminin etkin olarak 

işlemediği, yolsuzluk ve vergi kaçırmanın yüksek olduğu ve bürokratik 

kalitenin yetersiz olduğunu tespit etmiştir. Guiso vd. (2003), çalışmalarında 

mikro bazlı veri kullanarak benzer bir sonuca ulaşmıştır. Bu iki çalışma 

Weber’in tezini doğrular niteliktedir. Öte yandan, Barro ve McClearly (2003) 

çalışmalarında Katolik Hristiyan ülkelerin İslam, Hinduizm ve Ortodoks ve 

Protestan Hristiyanlığa mensup ülkelerle kıyaslandığında ekonomik olarak daha 

hızlı büyüdüğü sonucuna ulaşmıştır. Sala-i Martin vd. (2004) çalışmalarında 

İslam ve Konfüsyüs inancına sahip ülkelerin diğerlerine göre daha hızlı 

büyüdüğünü göstermişlerdir... Noland (2005) de çalışmasında benzer bir sonuca 

ulaşmıştır.  

Bütün bu tarihi tartışmalar ve yapılan ekonometrik çalışmalar, dünya 

üzerindeki herhangi bir kültürün veya dinin özellikleri sayesinde bir diğerine 

ekonomik gelişme açısından sürekli üstünlük kuramadığını göstermektedir. 

Herhangi bir dine veya kültüre sahip ülkeler; adalet, bilim ve ticaretin önünü 

açtıklarında, kalkınmıştır. Öte yandan, herhangi bir dine veya kültüre sahip 

ülkeler; elitleri ve statükoyu korumayı, pastayı büyütmeye tercih ettiğinde, geri 

kalmaya mahkûm olmuştur. 

                                                 
6 Kapsayıcı ve dışlayıcı kurumlar konusuna makalenin bir sonraki bölümünde daha 

geniş yer verilecektir. 
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4. KURUMLAR 

Ülkeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının altında kurumsal 

kalitenin olduğunu iddia eden güçlü bir hipotez bulunmaktadır.  Kurumlar en 

basit ifadeyle toplumdaki oyunun sınırlarını çizen kurallar bütünüdür (North, 

1990). Kurumların etkinliğini ön plana çıkaran hipotez; ekonomik ve siyasi 

kurumların etkin işlediği ülkelerde mülkiyet hakları ve kontratların güvence 

altına alınması (Willamson, 1975; North, 1990), işlem maliyetlerinin azaltılması  

(Coase 1937, Williamson, 1981) ve yolsuzlukların önüne geçilmesi (Rose-

Ackerman, 2007) sayesinde ekonomik gelişmenin sağlandığının altını 

çizmektedir.  

Kurumsal iktisat alanında yapılan tarihsel çalışmalar, İngiltere’de 

sanayi devriminden çok önce, kralların keyfi davranışlarının sınırlandığını ve bu 

sınırlamanın da mülkiyet haklarını güvence altına alarak ve işlem maliyetlerini 

düşürerek ekonomik gelişmenin önünü açtığını iddia etmektedir.  İngiltere’de 

1215’de Magna Carta ile başlayan demokratikleşme ve kurumsallaşma süreci 

1688’de gerçekleştirilen “Şanlı Devrim” (Glorious Revolution) ile birlikte hız 

kazanmıştır. Kralın vergi koyma ve parlamentonun onayı olmadan yasaları 

değiştirme gibi keyfi uygulamalarını sınırlandıran bu yeni düzen sayesinde 

sanayi devriminin de temelleri atılmıştır (North ve Weingast, 1989). 

Kurumların ekonomik gelişmeye etkileri sadece sanayi devrimi 

öncesinde değil günümüz koşullarında da devam etmektedir. Ülkelerin 

ekonomik ve siyasi kurumlar arasındaki kalite farklılıkları, ekonomik gelişme 

düzeylerini çok güçlü bir şekilde etkilemektedir. Acemoğlu ve Robinson 

(2012), “Why Nations Fail? (Ulusların Düşüşü)” adlı kitaplarında kurumları 

birbirinden ayrıştırarak bu etkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Araştırmacılar, 

ekonomik ve siyasi kurumları “kapsayıcı” (inclusive) ve “dışlayıcı” (extractive) 

olarak sınıflandırmaktadır.  İnsanlara yönetimde söz hakkı veren, yasama ve 

yargının bağımsızlığını sağlayan, mülkiyet haklarını ve kontratları koruyan ve 

yolsuzluğun önüne geçen kapsayıcı kurumlar; yatırımları ve yenilikleri 

(inovasyon) artırarak ekonomik gelişmeyi desteklemektedir. Öte yandan 

ekonomik ve siyasi gücün belirli bir elit sınıfın elinde olduğu dışlayıcı kurumsal 

yapı ise, insanların yatırım yapma ve yeniliklerin peşinde koşma eğilimlerini 

körelterek ekonomik gelişmenin önünü tıkamaktadır.  Yazarlara göre, Afrika, 

Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya bölgelerindeki birçok ülke dışlayıcı 

kurumsal yapıya sahip olması nedeniyle ekonomik gelişme merdiveninin üst 

basamaklarını tırmanamamaktadır.   

Acemoğlu ve Robinson (2012), coğrafya ve din-kültür hipotezlerinin 

ekonomik gelişmenin kökenlerini açıklama gücünün, kurumlar kadar güçlü 

olamadığını öne sürmektedir. Yazarlar özellikle iki bölgeden karşılaştırmalar 

yaparak bu fikirlerini güçlendirmeye çalışmaktadır. İlk karşılaştırma Güney ve 
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Kuzey Kore arasındadır. Benzer coğrafi koşullara ve aynı kültüre sahip 

olmalarına rağmen, iki ülke arasında ekonomik gelişme yönünden ciddi 

farklılıklar bulunmaktadır. Bir diğer karşılaştırma ABD-Meksika sınırında 

bulunan ikiz şehirler arasındadır. Arizona’daki Nogales şehri ile Sonora’daki 

Nogales arasında coğrafya ve kültür yönünden farklılıklar olmamasına rağmen, 

iki şehir arasında üç kata yaklaşan gelir farkı bulunmaktadır. Acemoğlu ve 

Robinson (2012) bu gelişmişlik uçurumunun altında kurumsal kalite farklılığı 

olduğunun altını çizmektedir.  Buna göre, Güney Kore ve ABD’nin kapsayıcı 

kurumlara, Güney Kore ve Meksika’nın ise dışlayıcı kurumlara sahip olmaları, 

ekonomik gelişmişlik farkını ortaya koyan temel nedendir.  

Yönümüzü teorik ve tarihi çalışmalardan uygulamaya yönelik 

çalışmalara çevirdiğimizde gördüğümüz temel durum, kurumsal kaliteyle 

ekonomik gelişme arasındaki ilişkinin ekonometrik olarak analiz edilmesinin 

zorluğudur. Zira kurumsal kalite ekonomik gelişmenin nedeni olduğu kadar 

sonucu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal kalitenin ekonomik 

gelişmeye olan içselliğini hesaba katarak analiz yapmak bu iki değişken 

arasındaki nedenselliğin yönünün test edilmesi açısından bir zorunluluktur. 

İçsellik problemini çözmek için kurumsal kaliteyi güçlü bir şekilde etkileyen 

ancak, ekonomik gelişmeyi kurumsal kalite kanalı haricinde etkilemeyen bir 

araç değişken (instrumental variable) bulunması gerekmektedir.  

Bu literatürün öncü çalışmalarından birine imza atan Mauro (1995), 

yolsuzluk ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İçsellik 

problemini çözmek için ülkedeki etnik farklılıklar seviyesini yolsuzluk endeksi 

için araç değişken olarak kullanmıştır. Mauro’ya göre etnik farklılıkların yüksek 

olduğu ülkelerde politik istikrarın olmayışı ve etkin olmayan kamu politikaları, 

yolsuzluğun önünü açmaktadır. Dolayısıyla, etnik farklılıklar yolsuzluk endeksi 

için araç değişken olarak kullanılabilmektedir Araç değişken yöntemi ile 

bulunan sonuçlara göre, yolsuzluklar; yatırımları ve ekonomik büyümeyi 

azaltmaktadır. Literatürün bir diğer önemli çalışmasında Hall ve Jones (1999) 

ülkelerin ekvatora uzaklığını ve Batı dillerini konuşabilme eğilimlerini 

kurumsal kalite için araç değişkenler olarak kullanmıştır. Araştırmacılara göre, 

bir ülkenin ekvatora yakınlığı iklim benzerliklerinden ötürü sömürgeci dönemde 

Batılıların o ülkeye yerleşme olasılıklarını yükselterek, Batılı kurumsal düzenin 

yerleşmesini kolaylaştırmaktadır. Araştırmacılar ayrıca İngilizce, Fransızca, 

Almanca, Portekizce ve İspanyolca gibi Batı dillerinin yaygın konuşulduğu 

ülkelerde kurumsal kalitenin artacağını öne sürmektedir. Bu araç değişkenleri 

kullanarak bulunan sonuçlara göre, kurumsal kalite, ekonomik gelişmeyi 

hızlandırmaktadır.       

Acemoğlu vd. (2001) çalışmalarında ülkelerin sömürgeci tarihlerinden 

yararlanarak içsellik sorununu çözmeye çalışmıştır. Sömürgeci Avrupa 
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devletlerinin bazı bölgelere yerleşip orada kapsayıcı kurumlar kurarak yatırım 

yaptıkları, bazı bölgelerde ise dışlayıcı kurumlar kurarak yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarını kendi ülkelerine taşıyan bir sömürgeci sistem uyguladıkları 

bilinmektedir. Sömürgeci Avrupa devletlerinin kapsayıcı mı yoksa dışlayıcı 

kurumlar mı kuracaklarının en büyük belirleyicisi, gittikleri ülkenin 

Avrupalıların yerleşmelerine uygun sağlık ortamını sunup sunmamasıdır. 

Avrupalı sömürgecilerin, bağışıklık sistemlerinin direnemedikleri hastalıkların 

bol olduğu ülkelerde dışlayıcı kurumlar oluşturdukları görülmektedir. Diğer 

taraftan, bu hipoteze göre kendilerinin yaşamasına uygun sağlık ortamına sahip 

ülkelere yerleşen Avrupalılar burada gelişme dostu kapsayıcı kurumlar 

kurmuşlardır. Araştırmacılar, Avrupalı yerleşiklerin sömürgeleştirmek için 

gittikleri ülkelerdeki 19. yüzyıla ait ölüm oranlarını, günümüz kurumsal kalitesi 

için araç değişken olarak kullanmışlardır.  Araç değişken yöntemi ile yapılan 

ekonometrik analizin sonuçları kurumsal kalitenin ekonomik gelişmenin önemli 

bir açıklayıcısı olduğu yönündedir.  

Uygulamaya yönelik bir diğer önemli çalışmada, Rodrik vd. (2004) 

değişik coğrafi değişkenleri kullanarak coğrafyanın mı yoksa kurumsal kalitenin 

mi ekonomik gelişmenin temel belirleyicisi olduğunu test etmişlerdir. Yapılan 

çalışmanın sonuçları, kurumsal kaliteyle kıyaslandığında coğrafyanın ekonomik 

gelişmeye etkisinin önemsiz olduğuna işaret etmektedir.7 

Hall ve Jones (1999) ve Acemoğlu vd. (2001) çalışmalarında 

kurumsal kalitenin dışsal belirleyicisi olarak sömürgecilik dönemiyle ilgili 

değişkenleri kullanmışlardır. Hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiş ülkelerin 

bazılarında kapsayıcı, bazılarında ise dışlayıcı kurumların hüküm sürdüğü 

düşünüldüğünde, ülkelerin kurumsal kalitelerinin tek belirleyicisinin 

sömürgecilik olmadığı da görülmektedir (Rodrik, 2011). Ayrıca bu çalışmaların 

alt metninde ekonomik gelişmeyi sağlamanın tek yolunun Batı tarzı kurumsal 

yapı sayesinde gerçekleşebileceği iddiası bulunmaktadır. Ancak, gelişmekte 

olan ülkelerin kurumsal kalitelerini artırmaları için “Washington Mutabakatı” 

tarzı tek bir reçeteye uymaları gerekmemektedir.  

Her ülkenin kendi siyasi, sosyal ve ekonomik geçmişi çerçevesinde 

mülkiyet haklarının ve ticari kontratlarının korunduğu, gereksiz bürokratik 

engellerin ortadan kaldırıldığı, mahkemelerin daha hızlı işlediği, yolsuzlukların 

azaltıldığı, mali piyasalarda şeffaflığın sağlandığı ve piyasaların daha düzgün 

                                                 
7 Burada ele aldığımız makaleler makro bazlı veriler kullanarak kurumların ekonomik 

gelişmeye etkisini incelemiş çalışmalardır. Firma bazlı mikro verileri kullanarak 

yapılmış çalışmalarda kurumsal kalitenin firmaların büyümesinin (Fisman ve Svensson, 

2007), yeniliklere imza atmasının (Lin ve diğerleri, 2010) ve ihracat yapmasının 

(Levchenko, 2007) önünü açarak ekonomik gelişmeyi etkilediği görülmektedir.   
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işlemesi adına yapıcı düzenlemelerin uygulandığı kendine has bir ortam 

oluşturması gerekmektedir.  Daha önce gelişmiş bir ülkede başarılı olmuş 

devşirme bir kurumsal yapının, bir başka ülkede başarılı olacağına dair bir 

garanti bulunmamaktadır. Rodrik (2009: 166-167) bu durumu güzel 

özetlemektedir: “Amerikan tarzı kapitalizm Japon tarzı kapitalizmden çok 

farklıdır. Avrupa tarzı her iki kesimden de farklıdır. Ve hatta Avrupa içinde bile, 

örneğin İsveç ve Almanya’da kurumsal düzenlemeler arasında büyük 

farklılıklar vardır. Bu tür farklılıkların varlığını kabul etmeyecek kişi sayısı çok 

azdır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal reformların çoğu taklit 

etmeye değen tek bir kurumlar dizisi olduğu varsayımına dayanmaktadır... 

Belirli bir tür kurumun, örneğin özel bir kurumsal yönetim tarzının, sosyal 

güvenlik sisteminin veya emek piyasası mevzuatının, iyi işleyen bir piyasa 

ekonomisine uygun olduğu fikrine karşı sağlıklı bir kuşkuculuğu korumak 

zorundayız.” 

5. GÜVEN 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, kurumlar toplumdaki oyunun sınırlarını 

çizen kurallar bütünüdür (North, 1990). Mülkiyet hakları ve kontratlar gibi 

üçüncü kişilerin aracılığıyla ortaya koyulan yasal düzenlemeler kurumların 

sadece resmi boyutudur. İnsanların toplumda bir arada yaşamalarını, ticaret 

yapmalarını, borç ilişkisi içerisine girmelerini, yatırım yapmalarını ve 

şirketlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan gayri resmi 

kurumsal yapılar da mevcuttur. Belki de bu yapıların en önemlisi sosyal 

sermayenin bir unsuru olan güvendir.  

Gözle görülüp elle tutulmayan güven kavramı nasıl tanımlanabilir? 

Sabel (1993: 1133), güveni; “bir ilişkide bir tarafın, diğer tarafın onun 

zayıflığını istismar etmeyeceğinden emin olması” olarak tanımlamaktadır. 

Kişisel güven ve genel güven olmak üzere iki farklı güven türü vardır. Kişisel 

güvenden kastedilen, insanların aile, akraba, arkadaş veya kişisel olarak 

tanıdıkları insanlara duydukları güven duygusu anlaşılmalıdır. Genel güvenden 

kastedilen ise, insanların toplumda kendi çevrelerinden olmayan insanlara karşı 

duydukları güven duygusudur. Güven ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi 

incelerken asıl üzerinde durulması gereken boyut genel güvendir. Dolayısıyla, 

bu makalede ve literatürde güvenden bahsedilirken anlamamız gereken genel 

güven duygusudur. Toplumdaki genel güven seviyesini ölçmek için Dünya 

Değerler Araştırması” ve benzer anket çalışmalarındaki “Genel olarak 

düşündüğünüzde, insanların çoğunluğuna güvenebileceğinizi mi, yoksa insanlar 

ile olan ilişkilerinizde çok dikkatli olmanız gerektiğini mi söylerdiniz?” sorusu 

kullanılmaktadır.  Bu anket sonuçlarına göre, Danimarka’da insanların yaklaşık 

yüzde 70’i toplumdaki tanımadıkları insanlara güvenirlerken, bu rakam Türkiye 

için sadece yüzde 10’dur (bkz Dünya Değerler Araştırması – World Value 



    KAÜİİBFD 7(13), 2016: 341-362 

355 

 
 

 

Surveys).8 

Güven, yaşamın her alanında olduğu gibi ekonomik ilişkilerde de çok 

önemli bir yere sahiptir. Nobel İktisat Ödülü sahibi Kenneth Arrow’un (1972: 

357) şu sözleri güvenin ekonomik gelişme açısından önemini gözler önüne 

sermektedir: “Neredeyse her ticari işlem, bir zaman periyodu boyunca 

yürütülen herhangi bir işlem ise, her zaman kendi içinde bir güven unsuru 

barındırır. Dünyadaki ekonomik geri kalmışlığının büyük kısmının karşılıklı 

güven eksikliğinden kaynaklandığı makul bir şekilde ileri sürülebilir.” Ekonomi 

literatürüne baktığımızda güvenin ekonomik gelişmeyi beş farklı kanaldan 

etkilediği görülmektedir. Bu beş kanalı şu şekilde sıralayabiliriz: (1) fiziki ve 

beşeri sermayeye yatırım, (2) finansal gelişme, (3) refah devleti, (4) kurumlar ve 

düzenlemeler ve (5) şirket yönetimi. Şimdi bu beş farklı kanal vasıtasıyla 

güvenin ekonomik gelişmeyi nasıl etkilediğine bir göz atalım.  

İnsanların fiziksel veya beşeri sermayeye yatırım yapmaları için 

başkaları tarafından kandırılmayacaklarına, yaptıkları yatırımlara başkaları 

tarafından zarar verilmeyeceğine ve yatırımların meyvelerini ilerleyen 

dönemlerde toplayabileceklerine inanması gerekmektedir. İnsanların toplumda 

kişisel olarak tanımadıklarına rahat bir şekilde güvenebilmeleri bu inancı 

sağlayacağı için fiziki ve beşeri sermayeye yapılan yatırımları artıracaktır 

(Knack ve Zak, 2001; Papagapitos ve Riley, 2009).   

Güvenin ekonomik gelişmeyi etkilemesinin bir başka kanalı da finans 

piyasalarıdır. Kurumsal ve hukuksal altyapı önemli olsa da finansal piyasalarda 

dönen işlemler; en nihayetinde borç verenin borç alana, bir şirketin hissesini 

alanın da şirket yönetimine duyduğu güven sayesinde gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla güven hem bankacılık sektörü hem de sermaye piyasaları için çok 

büyük öneme sahiptir.  Guiso vd. (2004), İtalya’daki bölgeler arasında güven 

farklılıklarının finansal gelişmeyi nasıl etkilediğini araştırmıştır. İtalya’nın 

kuzey bölgesindeki şehirlerde güven yüksek iken, güneydeki şehirlerde güven 

düşüktür. Çalışmanın sonuçlarına göre, insanların birbirine daha fazla 

güvendikleri İtalyan şehirlerinde, çek kullanmak ve hisse senedi almak gibi 

güvenin daha önem arz ettiği finans ve yatırım araçlarının daha fazla, yastık altı 

birikimi gibi düşük güvene dayalı yatırımların ise daha az tercih edildiği 

görülmektedir.  Guiso vd. (2008), Hollanda için ekonometrik analiz yaptıkları 

çalışmalarında insanların hisse senetlerine yatırım yapmaları konusunda 

şirketlerin sundukları verilerin doğruluğu ve Enron örneğinde olduğu gibi 

şirketin yayınladığı finansal bilgilerin doğruluğuna güvenmelerinin ne kadar 

önemli olduğunu göstermiştir.   

                                                 
8 Güven verisi için bakınız: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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Yapılan teorik ve ekonometrik çalışmalar, güvenin kurumların 

oluşmasına ve piyasaların işleyişine yönelik olan düzenlemeleri de etkilediğini 

göstermektedir.  Ekonomik ve politik kurumlar, bürokratların kendileriyle ve 

vatandaşlarla işbirliği içinde çalışmaları gereken büyük yapılardır. Bu işbirliği 

ortamının oluşturulup, kurumların düzgün işleyebilmesi için insanların birbirine 

güvenmeleri gerekmektedir. Ülkedeki kurumsal yapıyı gösteren farklı 

göstergeler kullanan La Porta vd. (1997) çalışmalarında, güvenin yargı 

sisteminde etkinliği artırdığı ve bürokratik engelleri ve yolsuzluğu ise azalttığı 

sonucuna ulaşmıştır.  

Güven, insanların toplumun içine karışmasını ve daha yurttaş 

davranışlarda bulunmasını tetiklemektedir.  Bu durum insanların, ülkenin siyasi 

hayatını daha yakından takip etmelerini, siyasi haberlere daha hızlı ulaşmalarını 

ve hükümetten daha şeffaf davranmalarını talep etmelerini beraberinde getirerek 

siyasi sorumluluğu artırmaktadır. Dolayısıyla güvenin yüksek olduğu ülkelerde 

insanların daha şeffaf ve etkin çalışan devlet kurumlarını talep etmeleri 

beklenmektedir. Öte taraftan bu ülkelerde dürüst politikacı ve bürokratların 

çıkma olasılığının daha yüksek olmasından dolayı devlet kurumlarının daha 

şeffaf ve etkin çalışması beklenmektedir. Bjornskov (2010), farklı kurumsal 

gelişim göstergeleri ve regresyon denklemleri kullanarak hangi hipotezin doğru 

olduğunu test etmiştir. Çalışma sonuçları, güvenin insanların siyasi 

bilinçlenmelerini artırarak, daha etkin ve şeffaf devlet kurumları talep etmelerini 

sağlaması yoluyla kurumsal gelişmeyi artırdığı hipotezinin daha geçerli 

olduğunu ortaya koymaktadır.9 

Birbirine güvenmeyen insanlar müzakere ve işbirliği yaparak 

sorunlarını halletmek yerine devletin yürürlüğe koymuş olduğu düzenlemeler 

çerçevesinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmektedir. Güvenin yüksek olduğu 

toplumlarda insanlar diğerlerinin negatif dışsallık oluşturacak faaliyetlerde 

bulunmayacağına, bulunsalar bile bunların etkilerini azaltan önlemleri 

alacaklarına inanmaktadır. Güven unsurunun az olduğu toplumlarda ise insanlar 

negatif bir dışsallığın etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için devletin 

araya girip piyasaları düzenlemelere tabi tutmalarını beklemektedir. Bu 

konunun üzerine eğilen Aghion vd. (2010) çalışmalarında, mikro bazlı veri 

kullanarak insanların birbirine olan güveninin artmasının, ekonomide 

düzenlemelere olan talebi azalttığını göstermiştir. Analize makro veriler 

kullanarak devam eden yazarlar, güvenin mahkeme, emek piyasası ve şirket 

giriş-çıkışlarına yönelik düzenlemeleri azalttığını göstermiştir.   

                                                 
9 Elbette güven, üstün kaliteli kurumların nedeni olduğu kadar da sonucudur. Ancak, 

birçok ekonometrik çalışma güvenin ekonomik ve politik kurumlar üzerinde güçlü bir 

belirleyici etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
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Piyasa mekanizmasının, kaynakların etkin tahsisini sağlayarak 

ekonomik gelişmenin önünü açacağı düşünülse de bu mekanizmaya dayalı 

üretim ve bölüşümün ekonomik gelişmeyi besleyeceği garanti değildir.  Bugün 

gelişmiş ülkelerde bile piyasa mekanizmasının işsizliği artırdığı, gelir dağılımını 

bozduğu ve birçok insanın sağlık ve eğitime erişime imkanlarını sınırladığı 

gözlemlenmektedir. Bu durumu düzeltmek adına refah devletinin fonksiyonu 

çok önemlidir. Piyasa mekanizmasının yarattığı geliri daha gelişme dostu 

alanlara aktarabilen refah devleti sistemi için yüksek vergi gelirleri 

gerekmektedir. İnsanların birbirlerine ve devlete duydukları güven ise vergi 

gelirlerini etkilemektedir. Eğer bir insan, vergi kaçırma ihtimalinden dolayı 

diğer insanlara güvenmiyorsa kendisi de vergi kaçırmanın yollarını arayacaktır. 

Ödedikleri verigilerin siyasetçiler ve bürokratlar tarafından etkin yerlere 

aktarılmayacağına veya kendi menfaatleri için kullanılacağına dair güvensizlik 

olması vergi kaçırma ihtimalini yükselten bir unsurdur.  Dolayısıyla güvenin 

düşük olduğu toplumlarda refah devleti sisteminin düzgün işlemesi beklenmez. 

Berg ve Bronskov (2011) çalışmalarında, bu hipotezi test ederek güvenin vergi 

gelirlerini ve kalkınma dostu kamu harcamalarının artırdığı sonucuna ulaşmıştır.   

İnsanların birbirine olan güven duygusunun yüksek olduğu 

toplumlarda, örgütlerin aşağı seviyelerine daha fazla sorumluluk verilen 

yerinden yönetim (decentralization) sistemi benimsenirken, düşük güvenli 

toplumlarda ise çalışanlar bürokratik kurallar yığını ile çevrilerek tecrit 

edilmektedir (Fukuyama, 2005). Güvenin düşük olduğu toplumlarda firma 

sahipleri, yönetimi aile bireyleri arasında paylaştırmayı tercih etmektedir. Bu 

toplumlarda aile şirketi yapılanmasının güçlü olması, insanların birbirleriyle 

ortaklıklar kurmasını ve şirketlerin borsaya kote olmasını engelleyerek 

firmaların küçük kalmasına neden olmaktadır. Yapmış oldukları teorik ve 

ekonometrik çalışmada Bloom vd. (2012), güvenin şirketlerde sorumluluğun 

dağılmasını sağlayarak yerinden yönetim sisteminin benimsenmesinde etkili 

olduğunu göstermiştir. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu da güvenin firma 

büyüklüğünü ve verimliliğini artırdığının tespit edilmesidir. 

6. SONUÇ 

Neden bazı ülkeler zenginken, diğerleri fakirdir sorusuna kesin bir 

cevap vermek mümkün değildir. Ekonomik gelişmişlik konusu beşeri unsurları 

içermesi nedeniyle incelenmesi karmaşık bir konudur. Bu karmaşık yapıyı tek 

bir gerçekle anlamaya çalışmak doğru bir yöntem değildir. Onun yerine 

ekonomik gelişmeyi açıklamaya yönelik değişkenlerin hem tek tek hem de 

birbirleriyle olan etkileşiminin incelenmesi gerekmektedir.  

Bu makalede sosyal bilimin farklı dalları tarafından ortaya koyulan 

hipotezleri inceleyerek ekonomik gelişmenin kökenlerini anlamaya çalıştık. 

Özellikle literatürde ekonomik gelişmenin kökenleriyle ilgili olarak en çok 
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tartışılan fikirler üzerine odaklandık. Bunlar coğrafya, din-kültür, kurumlar ve 

güvendir. Yapılan çalışmalardan coğrafya ve din-kültür tezlerinin statik ve 

determinist, kurumlar ve sosyal sermaye tezlerinin ise daha dinamik bir yapıya 

sahip olduğunu görmekteyiz.  

Yukarıda detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştığımız gibi, belirli 

coğrafi, dini ve kültürel özelliklere sahip ülkelerin ekonomik olarak 

gelişebilecekken, diğerlerinin geri kalmışlığa mahkum olmalarını iddia etmek 

çok makul değildir. Coğrafyanın ekonomik gelişme üzerine etkisinin göz ardı 

edilmemesi gerekse de, ona gereğinden fazla önem vermek ekonomik gelişmeye 

determinist bir bakış açısıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır.  Güney Kore-

Kuzey Kore ve ABD-Meksika örneklerine baktığımız zaman benzer coğrafi 

özelliklere sahip ülkeler arasında çok ciddi gelişmişlik düzeyi farklılıklarının 

olabileceğini görmekteyiz. Jared Diamond çalışmasında Afrika ile benzer 

coğrafi problemlere sahip olmasına rağmen Malezya ve Singapur’un ekonomide 

kat ettiği mesafeyi takdir etmektedir. Dolayısıyla, coğrafi problemlerden ötürü 

ekonomik olarak az gelişmiş olmak kader değildir. Önemli olan, ülkelerin 

coğrafi özelliklerini iyi anlayarak buna göre ekonomi politikalarını 

şekillendirmeleridir. 

Coğrafyanın ekonomik gelişmeye dolaysız etkisi sınırlı da olsa, 

coğrafyanın kurumsal kaliteye etki ederek ekonomik gelişmeyi dolaylı olarak 

etkilediği unutulmamalıdır. Bunun bir örneği, Acemoğlu vd. (2001) tarafından 

kullanılan araç değişkeninde görülmektedir. Bu konuyla ilgili bir diğer örnek 

Kuzey ve Güney Amerika arasındaki kurumsal kalite farklılığını inceleyen 

Engerman ve Sokorloff ‘un (2002) çalışmasında görebilmektedir. Yazarlara 

göre, ABD ve Kanada’da yetişen tarımsal ürünlerin küçük arazi sistemine 

uygunluğu, gelir dağılımının daha adil olmasını sağlayarak kapsayıcı 

kurumların oluşmasının önünü açmıştır. Öte yandan Güney Amerika’da yetişen 

tarım ürünlerinin büyük ölçekli plantasyon tarımını gerekli kılması, gelir 

dağılımında eşitsizliğe neden olarak ekonomik gelişmeyi olumsuz etkileyen 

dışlayıcı kurumların meydana gelmesine sebep olmuştur. 

Tarihe göz attığımızda ise hiçbir din ve kültürün ekonomik gelişmeyi 

her dönem domine edemediğini görmekteyiz. Bir sosyal bilimcinin veya 

siyasetçinin Doğu’nun ekonomik açıdan az gelişmiş kalmasının temel nedenini 

din ve kültüre atfetmesi, 500’lü yıllarda yaşamış bir düşünürün Roma 

İmparatorluğu’nun çöküş nedeni olarak Roma kültürünün ekonomik gelişmeyi 

baltalaması olarak öne sürmesiyle aynı niteliktedir. Her büyük gücün çöküşünde 

olduğu gibi, Doğu medeniyetlerinin kurmuş olduğu büyük devletler de doğal 

sınırlarına ulaştıkları zaman pastayı büyütmek yerine, statükonun sürdürülüp 

pastanın nasıl paylaşılacağı üzerine kafa yormaya başlamıştır. Bu durum, 

kaçınılmaz olarak bilim, sanat ve ekonomiye ayrılan sermaye ve insan gücünün 
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azalmasını beraberinde getirmiştir.   

Kurumlar ve güvenin önemini ortaya koyan araştırmacılar, ekonomik 

gelişmeyi daha dinamik bir süreç içerisinde incelediği için daha makul tezler 

ortaya koymaktadır.  Ekonomik ve politik kurumların kalitesi ekonomik 

gelişmenin önemli bir belirleyicisidir. Ekonomik gelişmenin önündeki engelleri 

aşmak isteyen ülkeler, kapsayıcı kurumları oluşturacak reformlara ihtiyaç 

duymaktadır. Ancak, bu kurumsal reformların ille de tepeden inme Batı tarzı 

kurumları taklit etmesi şart değildir. Daha önce de altını çizdiğimiz gibi, 

kurumsal reformların sonuç vermesi için tek bir reçete bulunmamaktadır. Her 

ülkenin kendi siyasi, sosyal ve ekonomik geçmişi çerçevesinde verimli işleyen 

bir kurumsal yapı oluşturması gerekmektedir.   

Sosyal hayatımızın hemen hemen her alanında verdiğimiz kararları 

etkileyen güven ekonomik gelişmenin önemli bir belirleyicisi olmasına rağmen, 

bu konu araştırmacılar tarafından son yıllarda ilgi görmeye başlamıştır. Yapılan 

çalışmalar, güvenin birçok farklı kanaldan ekonomik gelişmeyi etkilediğini 

göstermektedir. Bu konuyla ilgili önemli bir nokta, güvenin yukarıda 

bahsettiğimiz kültür tezinde olduğu gibi değişmez bir yapıya sahip olmadığıdır. 

Her ne kadar toplumdaki güven ortamını değiştirmek çok kolay olmasa da, 

yapılan araştırmalar güveni etkileyen faktörleri ortaya koymaktadır. Endonezya 

için yapılan bir çalışmada insanların televizyon ve radyo gibi sanal iletişim 

araçlarında geçirdikleri vaktin, yakın çevrelerinden olmayan insanlara karşı 

güveni azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Olken, 2011). Ülkelerin eğitim 

sistemlerini karşılaştıran bir çalışmanın sonuçlarına göre, not tutma, metin 

okuma ve hoca temelli dikey öğretim tekniklerine sahip bir eğitim sistemi, 

güveni azaltmaktadır. Diğer taraftan, öğrencilerin gruplar halinde çalıştıkları, 

proje çalışmalarına dönük ve hocaya soru sormayı temel alan yatay eğitim 

tekniklerine sahip bir eğitim sistemi ise güveni artırmaktadır (Algan vd., 2013).  

Bu tip alan çalışmaları, ülkenin sorununun iyi tahlil edildiği takdirde 

toplumdaki güveni etkilemenin mümkün olduğunu göstermektedir. 
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