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Sosyal bilimlerde farklı ülke veya toplumların 

durumlarını betimlemek için en çok kullanılan 

sıfatlardan birisi "iktisadi ekonomik" diğeri de 

"siyasi(siyasal)'dir. Siyasal rejimler ile ülkelerin 

gösterdikleri iktisadi performans arasında ne tür 

bir ilişki olduğu ise üzerinde düşünülmesi 

gereken, ancak önemli yanılgı ve yanlış 

genellemelere neden olabilme potansiyeli taşıdığı 

unutulmaması gereken bir konudur. Zira ülkelerin 

"özgül” tarihsel şartlar içerisinde sahip oldukları 

özel imkânlara bağlı olarak gösterecekleri farklı 

iktisadi ve siyasi "gelişme" çizgilerinin mukayesesi 

değişmez ortak ölçütleri gerektirmektedir. Ancak 

konuyla ilgili literatür incelendiğinde bunun pek 

mümkün olmadığı gözükmektedir. Çünkü tarihsel 

özgüllükler de tarihsel olmak durumundadır ve 

onların yeniden yaşanması mümkün olmadığı için 

onların tekrar edilebilirliklerini varsayan bütün 

tanışına ve açıklamalar anakronik bir nitelik 

taşımaktadır. Ayrıca iktisadi ve siyasi hayatı 

düzenleyen formel kurallar kadar hatta yapı ve 

ilişkilerin derinliklerine nüfuz ettikleri için zaman 

zaman onlardan daha da fazla etkili olan informel 

kuralları da belirleyen kurumsal yapıların değişim 

kuralları da farklılık göstermektedir (North. 1994. 

s. 366). 

 

Bütün bu teorik ve metodolojik sorunların 

haklan saklı kalmak kaydıyla, iktisadi kalkınma ve 

siyasal rejim özelindeki tartışmaların bir temel soru 

çerçevesinde odaklandığı söylenebilir: İktisadi 

gelişme veya kalkınma için en uygun siyasal rejim 

hangisidir? Bu soruyu biraz daha kullanışlı hale 

getirebilmek için, demokrasi ile iktisadi kalkınma 

arasında ne tür bir ilişki vardır' biçimine sokmak 

mümkündür. Her iki bilim dalını temsil etmek 

üzere birer kavram seçmeleri önerilirse, gerek 

normatif gerekse pozitif çağrışımlarıyla siyaset 

bilimini en iyi demokrasi, iktisat bilimini de 

kalkınma kavramının temsil edebileceği 

söylenebilir, tabii ki temsil sınırlılıkları 

çerçevesinde. Bu yazıda iki bilim dalını birleştiren 

bu iki kavramın içeriklerinin belirginleştirilmesi ve 

karşılıklı ilişkilerinin irdelenmesi konu edilecektir. 

Kuşkusuz demokrasi ile iktisadi kalkınma arasında 

ne tür bir ilişki vardır sorusunun tartışma düzlemi 

en genel ve soyut şekliyle bazı varsayımlara 

dayanmaktadır. Önce bu varsayımların gözden 

geçirilmesi gerekir. 



 

Birinci varsayım: İncelemeye konu olan 

bütün toplumlarda iktisadi ve siyasal olarak 

birbirinden ayrıştırılabilir iki ayrı alan mevcuttur 

(lo-annides.1992. s. 175). Bu sadece burada değil, 

sosyal bilimlerin herhangi birisinde bir konu ya da 

özne arayışı söz kunusu olduğunda örtük olarak 

kabul gören bir varsayımdır. Örneğin aile ilişkileri, 

bazen ekonominin, bazen sosyolojinin, bazen 

siyaset biliminin bazen da psikolojinin inceleme 

konusunu meydana getirir. "Hangi öğe hangi 

özellikleriyle sözü edilen bilim dallarının 

konusunu oluşturmaktadır" sorusu sosyal 

gerçekliğin bütünselliği ya da ayrıştırılabilirliği 

açısından farklı metodolojik yaklaşımlara meydan 

vermektedir. Metodolojik bireycilik 

(methodological individualism), metodolojik 

bütüncülük (methdological holism), metodolojik 

tekçilik (methodological monizm) ve metodolojik 

ikicilik (methodological dualism) tartışmalarına 

hakemlik yapıp, bu sorunu bir çözüme 

kavuşturma gayreti makul görülse bile böyle bir 

tavır, bütün "haklı”, "tutarlı” ve "açıklayıcı" 

özelliklerine rağmen bütünselci yaklaşımları 

tümüyle reddeden postmodernist epistemolojilerin 

şimşeklerini üzerine çekecektir. Dolayısıyla burada 

sadece soruna işaret edilmekle yetinilecektir. 

 

İkinci varsayım: İktisadi gelişme, üretim 

imkânlarının gelişmesi, tüketim imkânlarının 

değişmesi insanlar için istenir ve talep edilebilir bir 

olgudur (gelişme veya kalkınma ile büyüme 

arasındaki farkları ortaya koymak önemli olmakla 

birlikte buradaki amaç bakımından bu çok gerekli 

değildir). Bu varsayımın bir pozitif bir de normatif 

cephesi söz konusudur. Bu iki cepheyi birlikte 

bugün ana akım ya da yerleşik iktisadın 

(mainstream economics) temel analiz birimleri olan 

''evhalkı” ve "firma” kavramsallaşmasına bakarak 

görmek mümkündür. Paradigma haline gelmiş, 

yani ders kitaplarına giren şekliyle neoklasik 

iktisatta "evhalkı", ortak iktisadi kararlar veren 

üretim faktörlerinin sahibi ve "fayda 

maksimizasyonu" güdüsüyle davranan tüketici 

birimdir. "Firma" ise üretime ilişkin kararların 

verildiği "kâr maksimizasyonu" güdüsüyle 

davranan üretici birimdir (lipsey. vd.. 1993.ss . 

47-48) 

 

Fayda mal veya hizmetlerin insan istek ve 

ihtiyaçlarını karşılama özelliği veya niteliği (Demir 

ve Acar. 1995. s. 132) olduğuna göre, ''fayda 

maksimizasyonu" tüketim sepetinin genişletilmesi 

ya da niteliksel olarak iyileştirilmesi ile 

mümkündür. Kar maksimizasyonu da mümkün 

olduğu kadar maiyeti düşük fakat miktarı yüksek 

mal üretip tüketiciye satmakla gerçekleştirilebilir. 

O zaman iktisadi davranışın en temel hedefi, biraz 

basitleştirilip vulgarize edilecek olursa, üretim ve 

tüketimi artırmaktadır. 

 

Üçüncü varsayım: Siyasal alanda bir ilerleme 

vardır ve bu ilerleme farklı orijinlerden gelse de 

demokrasiye doğru yol almakta, başka bir mecraya 

kayma etilimi taşımamaktadır. Yani, tüm sorun ve 

paradokslarına rağmen bugün insanlığın keşfettiği 

ve ona sahip olmak için büyük mücadeleleri göze 

aldığı en iyi siyasal rejim demokrasidir. (Diamond. 

1991. s. 31). 

 

Bu noktada biraz durup, demokrasi 

kavramının içeriğinin irdelenmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar "İkinci dünya savaşını izleyen on 

yıllar içinde tanık olduğumuz, şeyler bize, 

insanoğlunun günlünü ferahlatacak türden bir 

ortak ülkünün dünyaya kolay kolay egemen 

olamayacağını göstermesine" (Sartori. 1993, s. 4. 

vurgu eklendi. Ö.D.) rağmen bugün dünyada 

modern ütopyalar hala etkinliklerini sürdürdükleri 

için insanlığın önüne ulaşılması durumunda 

kurtuluş getirecek hedefler konmaya devam 

edilmektedir. Siyasal anlamada bu hedef, 

toplumların kendi kendilerini, kendi iradeleriyle 

yönettikleri rejim ve yönetim biçimi olan 

demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla siyasi 

alana egemen kılmaktır. Kabul etmek gerekir ki. 

Modern Dönemin en sarsılmaz siyasal kalelerinden 

biri olan demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil 

aynı zamanda bir uygarlık sembolü olarak da 

kullanılmaktadır (Lindbeck, 1985). 

 

Hemen ifade etmek gerekir ki, sanıldığının 

aksine, demokrasi günümüzde çok değişik 

anlamlarda ve farklı amaçlar için kullanılan 

kavramların başında gelmekledir. Hatta bu 

konuda bir zihin kirliliğinden bile bahsetmek 

mümkündür (Sartori. 1993. s. XV). Zira her türlü 

rejimin savunucuları o rejimin bir demokrasi 

olduğunu öne sürmekle ve demokrasi sözcüğü bir 

tanıma bağlandığı takdirde artık onu 

kullanamayacaklarından korkmaktadırlar (s. 4). 

Sonuçla, demokrasi kavramının bu çoklu 



kullanımı, ancak onun birkaç değişik anlamda 

kullanıldığı biçiminde yorumlanabilir, yoksa 

"herhangi bir şey" anlamına da geldiği biçiminde 

değil (Sarıcın s. 7). 

 

Etimolojik kökleri açısından demokrasi halk 

yönetimi demektir (Tideman. 1994. s. 349). 

Standart yaklaşımlarda demokratik rejim genel 

olarak üç temel özellikle karakterize edilebilir. 1. 

İktidarın kullanıcıları olan temsilcilerin seçilmesi 

için din, dil, etnik ve bölgesel farklılık, sosyal sınıf 

ve statü farklılığı gözetmeksizin herkesin eşit 

hakka sahip olduğu genel oy hakkına dayalı olarak 

belirli aralıklarla düzenli, adil ve özgür seçimlerin 

yapılması. 2. Devletin organlarının seçilmişlere 

karşı sorumlu olması. 3. Örgütlenme ve ifade 

Özgürlüğünün olması (Huber, Ruesche- meyer ve 

Stephens. I993. s. 73: Köker. 1987, s. 68). 

 

Modern dönemin öne koyduğu iktisadi hedef 

ise gelişmiş ülkeler kategorisine girmek için üretim 

biçimi ve tüketim kalıplarını "gelişmiş ülkeler" 

düzeyine çıkartmaktır. Basit bir anlatımla yaygın 

kabul püren iktisadi hedef toplumların 

ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetleri "çağdaş" 

teknoloji ve gerek ülke içinde gerekse uluslararası 

düzeydeki işbölümünün gereklerine uygun olarak 

üretebilmek için yeterli kabul edilen bir üretim 

düzeyine ulaşmaktır. Burada da ciddi sorunlar 

gündeme gelmektedir. Öncelikle üretim sermaye 

birikimini gerekli kılmaktadır. Sermaye 

birikiminin tarihsel koşulları ülkeler arasında 

farklılık gösterdiği gibi, dünya sistemi içerisinde 

"gelişmiş" ülkelerin koyduğu kural ve normlara 

aykırı bir birikim süreci izlemek de mümkün 

değildir. Yani iktisadi yapı ve ilişkiler bakımından 

sürekli (inden ve arkadan gidenler olacaktır. 

İlerleme süreç olarak durmadıkça, yani ilerleme 

söylemi anlamlı olduğu sürece, mantıksal olarak 

bazı ülkeler gelişmiş (advanced) bazıları da 

gelişmemiş, azgelişmiş veya gelişmekte 

(undeveloped, underdeveloped, developing,) ülke 

olarak: kalmak durumundadır (Başkaya. 1991) 

Tabir ki tüm bu çıkarımlar mevcut üretim hiçimi ve 

ilişkilerini çevreleyen koşul ve kurallar var oldukça 

anlamlı ve geçerlidir. Çünkü insanlık talihinin öne 

çıkaracağı umulmadık büyük sürprizler sosyal 

bilimlerin konusu dışında kalmaktadır. 

 

Şimdi bu açıklamaların ışığında bu yazının 

odak noktasını oluşturan 'demokrasi ile iktisadi 

kalkınma arasında ne tür bit ilişki vardır sorusuna 

verilebilecek üç muhtemel cevabı güzden 

geçirelim. 

 

1. İlk cevaba göre "bütün iyi şeyler bitlikte 

giderler". Dolayısıyla iktisadi alandaki pozitif 

hedef olan iktisadi kalkınma siyasi ilerlemeye, 

siyasi ilerleme de iktisadi gelişmeye neden olur. 

Yani bu ikisi birlikte giderler. Bu anlamda fiyat 

sistemi, daha açık bir ifadeyle serbest piyasa 

ekonomisi, fiyatın hakemliğinde üretici ve 

tüketicilerin karşılıklı rızalarına uygun bir iktisadi 

ilişkinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisinde tüketicinin talebinin, 

üreticinin arzına karşı bir kabul oyu olarak 

değerlendirilmesi mümkündür (Lindblom. 1991. s. 

27). 

 

2. İkinci yaklaşıma göre hiçbir şey bedava 

değildir ve her şeyin bir maliyeti vardır. 

Dolayısıyla iktisadi alanda bir gelişme, siyasal 

alanda bir fedakârlık veya tersinden siyasal alanda 

bir gelişme iktisadi alanda bir fedakârlığı mecbur 

kılmaktadır. Bu, toplumların "demokratik katılım 

veya ekonomik verimlilik" alternatiflerinden birini 

tercih etmek zorunda oldukları biçiminde de ifade 

edilebilir (Ioannides. 1992. s. 174). 

 

3. Üçüncü yaklaşım bir ara yol bulmaya 

çalışmaktadır. Buna göre İlk dönemde iktisadi 

ilerleme ancak siyasal gelişme durdurularak 

sağlanabilir. İkinci dönemde siyasal ilerlemeyi 

yakalamak için iktisadi gelişmeden bir fedakârlık 

gerekmektedir (Hirschman. 1994. s. 343). 

 

Somut ilişkiler incelendiğinde değişik 

ülkelerde farklı dönemlerde bu açıklamaları 

doğrulayacak gelişmeler görülebilir ancak 

hangisinin genel ve baskın olduğunun belirlenmesi 

bir hayli zor hatta neredeyse imkânsızdır (Barro ve 

Lee. 1994)? 

 

Bir siyasal rejim olarak demokrasi bireylerin 

doğrudan veya temsilcileri aracılığı ile dolaylı 

olarak karar süreçlerine katılmalarını ifade ediyor. 

Toplumun bütününü ilgilendiren konularda alınan 

bütün kararlar, iktisadi alanın düzenlenmesine 

yönelik de olsalar, siyasidirler. Bu nedenle 

toplumun yeniden düzenlenmesi ya da ona bir rota 

çizmesi siyasal karar sürecinin işleyişine bağlıdır. 

Burada siyasal karar sürecinin ekonomik 



durumdan ne kadar ayrı olduğu ya da olabileceği 

tanışmasına girilmeyecektir ancak şu kadarı 

söylenmeden geçilmemelidir ki, bireyleri bağlayıcı 

ve hukuki sonuçlar doğuran kararlar siyasal 

organlar tarafından alındığı için "son tahlilde" 

toplumun dümeni siyasal aktörlerin elindedir. 

Siyasal aktörlerin davranışlarını hangi motivelerin 

belirlediği ise bambaşka bir tartışmadır. İktisadi 

hayatın düzenlenmesinde etkili olan siyasal 

kararlan siyasal aktörleri de siyasal rejimin işlenişi 

belirlediğine göre demokrasi rejimi ile iktisadi 

kalkınma arasında açık ama bir dolaylı ilişkinin 

olduğu söylenebilir (Maier. 1994. s. 50). Bu dolaylı 

ilişkinin niteliğine dair argümanları bir kaç başlık 

altında toplamak mümkündür. İlk olarak mülkiyet 

haklarını ele alalım. 

 

a) Mülkiyet Hakları 

 
"Mülkiyet hakları, bireylerin sahip oldukları 

emek ve mal ve hizmetleri, onlar vasıtasıyla 

kendilerine tahsis ettikleri haklardır" (North. 1993. 

s. 33). bireylerin zilyetlerinde bulunan şeyleri 

kendilerine tahsis etmeleri hukuki kurallar, 

örgütsel düzenlemeler ve davranış normlarının. 

kısaca. kurumsal çerçevenin bir fonksiyonudur. 

Dolayısıyla mülkiyet hakları, insanların diğer 

insanlarla olan ilişkilerinde ne tür beklentiler 

içinde olacak ve nasıl davranacaklarına dair 

davranış kalıbı sunan toplumun araçlarıdır. Bu 

haklar yoluyla bireyler ne yapıp ne 

yapamayacaklarının sınırını çizebilirler (Demsetz, 

1967. s. 347). Mülkiyet haklarının korunmasının 

ekonomik büyümeyi beslediği veya teşvik ettiği 

üzerinde genel bir anlaşma sağlanmasına karşın. 

(North, 1994, s. 366) bu haklan diktatörlüğün mü 

yoksa demokrasilerin mi daha iyi koruduğu 

tartışmalıdır. Zira' bugünün gelişmiş kapitalist 

ülkelerinde mülkiyet haklarının gelişimi ve 

korunması ile demokrasi arasında çok açık bir 

ilişki olduğu söylenemez (Przeworski ve I.imongi. 

1993. s,52). 

 

Mülkiyet haklarının gelişimine ilişkin 

literatürde, bu haklara karşı sürekli bir potansiyel 

tehditten bahsedilir. Bu tehdit doğrudan devlet 

gücünü arkasına almış yöneticilerden 

gelmemektedir. Örneğin kapitalist mülkiyet 

örgütlenmiş işçiler tarafından, toprak sahiplerinin 

mülkiyeti topraksız köylüler tarafından tehdit 

edilmektedir. Burada, ilke olarak devletin etkinlik 

alanının daraltılması ve bireylerin davranışlarının 

kurallara uygunluğunun denetlenmesi dışında, 

devletin siyasal, sosyal ve iktisadi hayata bir aktör 

olarak katılmaması gerektiğini savunan 

liberalizmin geleneksel ikilemiyle 

karşılaşmaktayız. En temel haklardan kabul edilen 

mülkiyetin korunması için güçlü bir devlete ihtiyaç 

duyurulurken, güçlü devletin kendisi mülkiyet için 

bir potansiyel tehdit unsuru haline gelmektedir. 

 

Kapitalizmde mülkiyet kurumsal olarak 

otoriteden ayrıdır: Bireyler aynı zamanda birer 

pazar ajanı ve vatandaştırlar. Sonuçta hanehalkları 

arasında kaynakların dağılımının sağlanması için 

devlet ve piyasa olmak üzere iki mekanizma söz 

konusudur. Piyasa sisteminde bireyler sahip 

oldukları ve çoğunlukla da eşitsiz bir hiçimde 

dağıtılmış bulunan kaynakların tahsisi için gayret 

sarf etmektedirler. Burada maddi yaşamın üretimi 

ve yeniden üretiminde siyasal otorite, gelenek, 

topluluk, mezhep, grup vb. belirlenimlere ve bu 

belirlenimlerden kaynaklanan zora gerek 

kalmamaktadır. Fiyat mekanizması yoluyla üretici 

ve tüketici piyasada karşılaşmakta ve fiyatın 

hakemliğinde anlaşma sağlamaktadırlar (Çakır. 

1987. ss. 96-97). Hâlbuki kaynakları devletin tahsis 

etliği sistemde durum bundan oldukça farklıdır. 

Devlet kendisi üretmeden, toplumdaki fertlerden 

toplayarak sahip olduğu kaynakları, piyasa 

sisteminin kurallarından oldukça farklı bir şekilde 

dağıtılmış olan haklara göre tahsis etmektedir. 

Dolayısıyla bireylerin bir vatandaş olarak devlet 

aracılığı ile tercih edecekleri kaynak tahsisi, piyasa 

aracılığıyla elde ettikleriyle genelde 

örtüşmemektedir. (Przeworski ve Limongi, 1993. s. 

53) . Çünkü bu iki dağıtım mekanizması 

birbirinden oldukça farklı kurallara göre 

işlemektedir. 

 

Bir siyasal rejim olarak demokrasi kaynak 

tahsisi ürerinde etkide bulunma hakkını eşitlemek 

suretiyle bu ayrışmayı kızıştırmakladır. Açıktır ki, 

demokrasi kaynak tahsisinde fakir, ezilmiş, 

mülkiyetten yoksun başlangıçtaki kaynak 

dağılımında dışlanmış kesimlere de söz hakkı 

verdiği için, mal ve hizmetlerin tüketiminde 

piyasanın serbest olarak kendi kurallarına göre 

işlemesi neticesinde meydana gelecek dağılım ile 

oy kullanan vatandaşların bu eylemi sonucu 

meydana gelen dağılım birbirinden oldukça farklı 



olacaktır. Bu nedenle demokratik hakların 

gelişmesi kaynak tahsisinde mülkiyet sahipleri 

aleyhine sonuçların ortaya çıkması mümkündür. 

Bu bağlamda Thomas Macaulary 1842 yılında 

yaptığı bir konuşmada genel oy hakkını 

mülkiyetin, dolayısıyla da bütün bir uygarlığın 

sonu olarak resmetmektedir (Aktaran Przeworski 

ve Limongi. 1993. s. 52). 

 

Bu nedenle iktisad hayatta hem üretim hem 

tüketim hem de paylaşım mekanizmasında 

oldukça önemli bir işleve sahip olan mülkiyet 

haklarının demokrasi ile ilişkisi sanıldığı kadar 

berrak değildir. Kaynak dağılımını belirleyen bir 

başlangıç koşulu olarak mülkiyet haklarının, 

piyasa sisteminin işleyişinde hazan daha fazla 

üretim ve sermaye birikimi için zorunlu bir unsur, 

hazan da demokratik hak ve özgürlüklerin ifade 

edilip gereklerinin hayata geçirilmesinde 

engelleyici bir faktör olarak değerlendirilmesi 

mümkündür. 

 

b) Demokrasi ve Sermaye 

Birikimi 
 

Açıktır ki, demokratik karar süreçleri, kaynak 

dağılımı üzerinde bireylerin isteklerine duyarlı 

oldukları için, iktisadi gelişmenin gereklerine 

değil, bireylerin isteklerine uygun etkide 

bulunurlar. Bu, kısaca demokratik yönetimlerin 

yeterli sermaye birikimine sahip olmayan 

ekonomilerde iktisadi kalkınmayı frenlediği 

anlamına gelmektedir. Demokrasinin iktisadi 

büyümeyi engellediği ileri sürülen temel 

mekanizma yatırımları azaltan zorunlu tüketim 

(immediate consumption) üzerindeki baskıları 

serbest bırakmasıdır. Buna göre demokrasi 

tüketimde bir patlama yaratmak suretiyle, 

tasarrufu dolayısıyla da sermaye birikimini ve 

yatırımı azaltmakta, bunun sonucunda da 

kalkınmayı önlemektedir. Çünkü daha demokratik 

hükümet daha çok kaynağın yatırımdan çekilerek 

tüketime akmasını sağlayan hükümettir. 

 

Bu konuyu biraz açmak yararlı olacaktır. 

Üretim kapasitesini arttırmak üzere ekonominin 

sermaye stokuna yapılan ilave anlamına gelen 

yatırım sermaye birikimini gerektirmektedir 

Kitleler ise ellerine geçen geliri öncelikle gelecek 

için tasarruf etmek verine şimdiki isteklerini 

karşılamak üzere tüketme eğilimindedirler. Tabii 

ki bu eğilim düşük yahut yüksek olması söz 

konusu kitlenin hayat standardına bağlıdır. Düşük 

standartlı kitlelerde bu eğilim daha yüksektir. 

Çünkü diğer toplum kesimlerinin “normal ihtiyaç" 

olarak gördükleri ihtiyaçları karşılayacak bir 

tüketim seviyesine ulaşmak, yani ortalama bir 

tüketici olmak için tüketim seviyelerini sürekli 

artırmaları gerekmekledir. 

 

Teknik iktisat terimleriyle ifade edecek olursak 

iktisadi kalkınma için gerekli olan sermaye 

birikiminin sağlanması ancak marjinal tüketim 

eğilimi yüksek olan kesimlerden marjinal tüketim 

eğilimi düşük olan kesimlere kaynak aktarımıyla 

mümkündür. Keynesyen iktisadın temelini 

oluşturan efektif talebin karşılanması için de 

üretimin yapılabilmesi gerekir. Üretim için talep 

kadar ve hatta ondan daha da önemli olan sermaye 

birikimidir. Eğer bir ekonomi nihai mal ve 

hizmetlere olan talep artışı, sermaye hâsıla oranına 

bağlı olan hızlandıran katsayısının gerektirdiği 

kadar yatırım mallan oluşturma potansiyeline 

sahip değilse, talep artışı sadece enflasyonu 

körükleyecektir. Bu yüzden talebin kısılması ve 

tasarruf ve yatırımın teşvik edilmesi gerekecektir. 

 

Öte yandan, kişilerden parlak bir gelecek 

uğruna bugün büyük fedakârlıklar isteyen hiçbir 

hükümet halk desteği alamaz, alsa bile bu destek 

sürekli olmaz. Zira özellikle gelişmekle olan 

ülkelerde düşük gelir gruplarının ulusal kalkınma 

uğruna gönüllü fedakârlık yapacak bir tüketim 

lüksleri yoktur. Bu durumda rejimin 

demokratikleşmesi ekonominin yatırım ve 

dolayısıyla da üretim değil, tüketim alanında bir 

genişleme yaratmaktadır. Sermaye birikiminin 

yeterli olmadığı bir ekonomide talep artışı 

üretimden daha çok enflasyonu körükleyecektir. 

Enflasyon da gelir dağılımı başta olmak ürere tüm 

ekonomik dengeleri bozacaktır. Hükümetler de bu 

bozuk gelir dağılımını düzeltmek için halktan oy 

isleyerek iktidara geldiklerinde, kitlenin taleplerine 

cevap verebilmek için talebi genişletici politikalar 

izlemek durumunda kalacaklardır. Bu da mevcut 

kısır döngüyü hızlandıracaktır. Çünkü demokratik 

toplumlarda devlet toplumsal tercihlere karşı 

özerkliğini koruyamamaktadır. Eğer devlet 

toplumsal baskılara karşı özerkliğini koruyamaz 

ise ve bu baskı geniş kilelerin istekleri 



doğrultusunda kararlar almayı gerektiriyor ise o 

zaman demokratik yönetimler toplumun bugünkü 

tüketim taleplerini ulusal kalkınma ve parlak bir 

gelecek uğruna geleceğe devretmelerini 

sağlayamazlar, burada önemli bir sorun ortaya 

çıkmaktadır. Devletin ekonomiye müdahalesinin 

amacını kim koyacak ve bu müdahalenin sınırları 

kim tarafından ve nasıl belirlenecektir. Bu da 

bilmez tükenmez bir tartışmaya başlamak 

demektir. 

 

Bu bağlamda. 1949 ve 1985 yılları arasını 

kapsayan dönemde yapılan demokrasi ve iktisadi 

büyüme ilişkileri üzerine yazılmış 18 adet 

çalışmayı inceleyen Przeworski ve Limongi 

tarafından oldukça ilginç sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu 18 eserde 21 değişik bulgu söz konusudur. 8 

adet çalışma demokrasi lehine 8 adet de otoriter 

rejimler lehine bulgular elde etmiş 5 çalışmada da 

herhangi bir farklılık görülmemiştir (Przeworski ve 

Limongi. 1993. s. 60). Daha da ilginç olan nokta 

1988'den önce yayınlanan 11 çalışmadan sekizi 

otoriter rejimlerin daha hızlı büyüdüğünü 

savunurken 1987'den sonra yayınlanan 9 

çalışmadan hiçbirisi bu bulguyu 

desteklememektedir. Burada insanın aklına hemen 

ister istemez istatistik ve ideoloji İlişkisi 

gelmektedir. 

 

Otoriter rejimlerin, gerek mülkiyet haklarının 

korunması, gerekse kaynak dağılımının iktisadi 

kalkınmayı özendirecek biçimde olmasını 

gerektirecek tavır göstermeleri için hiç bir neden 

yoktur. Ancak ülkesiyle kendisini özdeşleştirmiş 

liderlerin güçlü bir ülkenin kendilerini de güçlü 

kılacağı inancıyla kitlelerden gelen tüketim 

taleplerini erteleyerek büyük yatırımlar 

gerçekleştirmeleri mümkündür. Ancak bunun 

etkin kaynak dağılımı sağladığını söylemek 

mümkün değildir. Zira otoriter rejimler 

demokratik taleplere direnerek sermaye birikimi 

sağlamakla etkin kaynak dağılımını 

garantileyemezler. Otoriter terimlerin ekonomik 

büyümeyi engellediği tezinin temel gerekçesi ise 

totaliter yöneticilerin toplam hasılayı en çoğa 

çıkarmaya pek ilgi göstermemeleridir. 

 

Sonuç 

 

Sonuç olarak, demokratik kurum ve 

kuruluşların hayatiyetini sürdürebilmesi için 

"belirli bir iktisadi kalkınma düzeyi ”ne ulaşmış 

olmak bir zorunluluk gibi görülmektedir. 

Dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerin istikrarlı 

demokrasilere sahip olmasına karşın, azgelişmiş 

ülkelerde istikrarlı demokrasinin nerdeyse istisna 

olması bunu çok güzel göstermekledir. Fakat 

burada yumurta-tavuk döngüsü ortaya 

çıkmaktadır. Acaba demokratik rejimler mi iktisadi 

kalkınmaya uygun zemin hazırlamaktadırlar, 

yoksa belirli bir iktisadı gelişme durumuna bağlı 

olarak mı demokrasi var olma şansı bulmaktadır. 

Bu tartışmanın çözümlenebilmesi çok kolay 

gözetmemektedir. Çünkü A ülkesinin demokratik 

bir biçimde yönetildiğinde % 5'lik bir kalkınma hızı 

tutuyorsa bunu otoriter bir biçimde yönetilmesi 

halinde gerçekleşemeyeceğini söylemek mümkün 

değildir. Benzer ülkelerin mukayesesi de çok fazla 

işe varamamaktadır. Zira karşılaştırılan iki ya da 

daha fazla ülke arasında, rejim dışında diğer 

faktörlerin tamamen aynı olması ve iktisadi 

kalkınmanın da ancak bu benzerlik taşıyan 

unsurlardan oluşması gerekir ki, buna uygun iki 

karşılaştırılabilir ülke bulmak tarihsel olarak 

imkansızdır (Moore. 1989). 

 

Aynı sosyal gerçekliğin iktisadi ve siyasal 

olarak iki ayrı alana ayrılarak ele alınması 

durumunda iktisadi denilen özellikler ile siyasal 

denilen özeliklerin birbiriyle ilişkili olsa da 

neticede ayrı süreçlerin sonucunda oluşan 

kurallara bağlı olarak gelişmelerinden dolayı 

iktisadi ve siyasal alanlar arasında bir öncellik ve 

belirleyicilik ilişkisinden bahsedilemez (Bardhan, 

1993, s. 49). 

 

Demokratik sistemlerde kitle 

kompozisyonunu temsil eden organizasyon ya da 

birimlerin birbirlerini dengeleyecek güce sahip 

olmaları, sadece yöneticilerin değişme sürecini 

belirgin kılacaktır. Kimin nasıl iktidara geleceği ve 

kimin nasıl ve ne zaman iktidarı terk edeceğinin 

kurallara bağlı olması toplumlar için istikrarı 

garantilemez. İktisadi krizler demokratik rejimleri 

olduğu gibi totaliter rejimleri de tehdit 

etmektedirler. Fark, demokrasilerde rejimi 

değiştirmeden hükümeti değiştirmek 

mümkündür. Ancak otoriter sistemlerde 

yöneticilerle birlikle rejim de değişime açıktır. 

Tabii ki, sadece yöneticilerin değişmesini getiren 



istikrarsızlık, rejimin değişmesini getiren 

istikrarsızlıktan daha istikrarlı bir değişimdir. 

Fakat unutmamak gerekir ki, dünyanın bir çok 

yerinde mevcut duruma karşı hoşnutsuzluğun 

kurumsal boyutlar kazanmasının, yani krizlerin 

ortaya çıkmasının nedenlerine yönelik olarak 

yapılan iktisadi veya siyasal açıklamalar artık 

yetersiz kalmaktadır (Maier. 1994. ss. 50-51). Zira 

uygarlıklar kendilerini açıklamaya yönelik olarak 

üretilen kavramlarıyla birlikte değişirler. Değişimi 

anlamak ise, "yeni” kavramları veya eski" 

kavramların değişen anlamlarını anlamaktan 

ibarettir... 
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