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yılla rı arası nda Orta ve Güney Am eri ka ’da nüfu sun her yıl ort ala ma
% 1, Asy a’da ise % 0.5 oranı nda arttı ğın ı işa ret etm ekt edi r. Af rik a
ülke leri için rak am lar yete rsizd ir. Anc ak tah min ler, Tro pik al Af rik a'n ın
1800 yılından önce nüfus artışın ın az olduğ u yön ünd edir .
Nüfus artıy orke n, topla m milli hasılan ın ve öze llik le gıda arzının
da en azından aynı orand a artt ığı var say ılma ktad ır. Ge liş tiri lm iş ya 
şam sta nda rtla rıyl a tama mlan mış nüfu sun büyü mesi ne ilişk in ör ne k
ler de vardır , anca k bun lar kura ldan çok istisn adır.
Dik kat çeke ceğim ikin ci tari h; kişi başına çıktı da çok önem li a r
tışla rın orta ya çıktığı bir döneme ilişk ind ir. Çoğum uz, sa bit bir yü k
sekl iğe düzgün ve hızlı bir çıkışı ifade eden «kalkış tan» (tak e-o ff)
sözetm eğe çeki niriz . Uluslar ın, ekon omik geli şme nin baş lang ıcın a
emin adım larla yakl aşm aları form ülün ü ter cih ederim . Herh ang i bir
kişin in başlan gıcın geçt iğind en emin olab ilme si için çoğ unl ukl a bi r
kaç on yılın geçmesi gerek ir. Bu, büyüm enin hızla ndırı lmas ı dönem i
olar ak adlan dırdığ ım dönem dir. Bu süre cin sonu na kada r, geliş en
ekonom i poz itif bir büyüme oranı yla olgun bir ekon omi olm uştu r.
Ekonom inin yapısında oluşan dal gal anm ala r ise, zaman sür eci bo 
yunca kaçınılma zdır.
Buna göre eko nom ileri üç kate gor ide sınıflan dırı yor um: durg un,
gelişen ve olgun. Böyle bir sınıf landı rma, ülke leri be lirli bir yılda elde
edilen kişi başına gelire göre sıral ayan gelen ekse l tab lola ra oran la
çok daha yarar lıdır.
Üçüncü tari h ise; ki ona bazıları özel bir önem verm ekte , moder n
büyük ölçe kli imala tın ortay a çıkışını gös term ekt edi r. Anc ak, hem
OECD grubu, hem de Üçüncü Dünya ülke leri nde ki den eyim ler, bir
ülken in bir dönüm nokta sı geçir mede n önce be lirli bir süre her yö 
nüyle gel işti ğin i gös term ekte dir. Gen ellik le tarım sek törü eko nom ik
büyüm enin başlarında , sanayi sekt örü nün yanın da ana se ktö r ko 
numun dadır. Sanayil eşme, büyüme nin ölç ütü ya da büyü men in kay 
nağı olm akta n çok, süre kli büyüme nin norm al bir sonu cu ola rak ka 
bul edilm ekte dir.
İlgil end iğim ana konu; tüm Üçünc ü Dünya ülke leri aras ında ül 
keden ülkeye değişm e göst eren eko nom ik büyüm e hızının zama nının
sapt anm asıy la ilgil idir . Yorum um kısaca üç zaman döne mi üzer ine
ola cak tır: 1870 - 1914, 1914 - 1945 ve 1945 - 1973.
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Altın Ça ğ:

187 0- 1914

İng ilte re ve onun izle yic iler i tara fınd an başla tılmış olan çağdaş
büyüme süre cine , 1870 yılı yakı nlar ında Kuzey Amerika ve Av us tra l
ya'da deniza şırı söm ürg e böl gele rine sahip olan birço k Avrupa ül
kesi katıl mışt ı. Jap ony a ise bu sürec e 1880'li y ıllard a girdi. 19. yüzyılın
sonunda OECD ülk ele rind e gayr i safi milli hasılanın büyüme ora n
ları, bugün için norm al gör ünm ekle birl ikte , o tari hte n önce kar şıla 
şılan en yüks ek rak am lard ı. Dr. Kuznets, 1870- 1913 yılları arasındcS
topla m çıktı da her yıl için % 3 oranı nda, kişi başına çıktıda ise % 2
dolay ında bir büyü men in ge rçe kle ştiğ ini belir tme kted ir.
Eu oluş, ulu sla rar ası tic ar et e güçl ü bir dürt ü yapacak tı. Ancak,
daha güç lü bir dü rtü ulaş tırm a mal iyet lerin in özel likle navlun mali 
yet leri nin hızla aza lma sıyla orta ya çıktı. Buharlı gemi; 1850’lerde
yol cul ukl ard a, 1870’lerde 3 bin mile kad ar olan yük taşımac ılığında
ve 1890'larda da uzun mes afe ler için kulla nılan şilepl erin yerin i al
mıştı. Ulaş tırma ma liye tler inin oranı örneğ in Java 'dan Avru pa’ya
1870 yılınd a ton başına 70 şilin , 1910 yılında da 20 şilin dolayında
düşm üştü . 1869 yılınd a Süvey ş Kan alı’ nın açılışı, Asya ’nın Avrupa'y a
bir çırpıd a 4 bin mil yakla şma sını sağlay ıcı büyük bir olay olmuştu.
Demi ryolu yapımı da, Asya ve Afr ika' yı, boyu tları büyüyen ulus
lararası tic ar et içe risin de birl eşti rme ğe yardımcı oldu. Limanlarda n
içe rile re doğ ru uzanan dem iryo lları , grup ları hızla ulaşılması güç
olan yer lere ula ştır ırke n, aynı zamand a dahi lde imal edilmiş malların
taşın ması na, pla nta syo n ve diğ er ihra ç ürün lerin in limanla ra ge tir il
mesine hizm et etti. 1913 yılına kad ar Hindi stan yakla şık 34 bin, Çin
6 bin, Hind i-Çin i de 2.500 mil uzun luğun da demir yolun a sahip olmuştu.
Af rik a'd a dem iryo lu yapımını n gelişm esi ise, kendis inin bir sömürge
olması nede niyle diğ erle rin e oran la geç gerç ekle şti. Bununla birlik te,
9 bin mil uzu nlu kta ki dem iryo lunu n bir bölümü 1913 yılına kada r Tro 
pika l Af rik a'd a yapıl mış bulun uyord u.
Bütün bunun sonu cu, otuz yıl içinde çok yüksek bir noktaya
ulaşm ış olan tro pik ihra catı n hızla genişl emes i olmuşt ur. Dr. Levvis
1883 yılınd an 1913 yılına kad ar trop ika l ihrac atın hemen hemen gel iş
miş ülke lerd eki sana yi üret imi -k i bu üretim her yıl % 36 or anında bir
artı ş gö st e rm iş ti r- kad ar bir artış kay det tiği ni tahm in etme kted ir.
Tarı msa l ihr aca t ise yak laşı k % 3 gibi daha az bir oranda artı ş gös 
term iş, anca k bu artı ş mad enler ve diğe r ihraç ürün lerind en sağ la
nan daha yüks ek büyüm e oranı yla deng elenmişti r.
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Sözkon usu ülkele rin eko nom ik tar ihl eri , genel ist at ist ikl er e göre
hızlı büyüme izlenimi verm ekte dir. Henüz ülk ele rin tama mını ar aş tır 
madım. Bununla birl ikte [ç. n.j lite rat ürd e ekon omi ta rih ler i düzenli
olmayan ülke ler bulu nma ktad ır. Anc ak Lati n Am er ika ’da örn eği n Ar 
ja nt in ’de, Brezily a'da, Şili 'de Kol om biy a’da, Me ks ika ’da ve Peru ’da
büyümeyi hızland ırmada inand ırıcı birç ok kan ıt bulu yoru m. Yine As
ya’ da Burma, Seylan, Endenozya, Malaya ve Tay land için bu konuda
birço k kanıt bulun makt adır. Zaman ında başlıc a söm ürg ele r olan A fr i
ka ülkeler i ise ekon omik gelişm eye geç katıl mışlard ı. Bunla rın birço ğu
18C0 yı lından 1914 yılına kada r çok hızlı bir ihr ac at büyü mesi gö ste r
miş olma larına karşın, bu kısa dönem le ilgi li ola rak sür ekl i büyüme
konusu nda yete rli bilgi vere mem ekte dirle r.
Bu ihra cat büyümesi başta, kulla nılm amı ş top rak ile işgücü
zamanının harek ete geç irilm esiy le tam am lanm ıştır . Bu tar ihl erd e bir
çok ülke geniş topr ak pota nsiy eline sahip bul unu yord u. Yine aynı ta 
rihler de çok sayıda ülkede köylü çi ftç ile r geç iml ik konum da olup ge
leneksel ihtiy açla r, bir tam gün ya da bütü n bir yıldan daha az bir
süre çalışarak karş ılana biliy ordu . İhra cata dön ük üret im, geç imli k
üretim i değiş tirme den yalnız ca boş zamanın azal tılm asıy la, itha l ed il
miş tüke tim mallarını n artm ış elan tük etimini karş ılam ak üzere artt ırılabi liyord u. Batı Af rik a’nın kaka o ve Güne ydoğu Asya 'nın pir inç çi ft 
çiler i klasik örne kler olar ak gös ter ileb ilir.
Bu zaman sürec i boyunc a Üçünc ü Dünya ülke leri nde n bir böl ü
mü büyüme yolund a ilerle rken, niçin diğ erle ri bunu ger çe kle ştir em e
mişl erdir ? Çünkü topr ak, varol an tek üret im fak tör ü idi.. Mısır, Hin
distan , Java ve Çin'de top rak kıtlığı geliş mey i büyü k ölçü de eng el
lemiş tir. Venezüel la ve Fili pin ler' in dahil oldu ğu bazı ülke lerd e de
top rak büyük mülk sahi pler inin elind e yoğ unla şmı ş olup, küç ük mülk
sah iple rine ait topr ak hemen hemen yok say ılac ak kadar dı. Top rak
fak tör ün e ek olara k birç ok tro pik al ürün de ya şid det li yağı şları , ya
da sulama olan akla rını ger ekt irme ktey di. Genel ola rak nemli arazi,
ihra cat patlam asınd a kuru araziye oran la çok daha iyi so nu çla r sağ 
lamıştır. Hük üme tler de yol, dem iryol u, liman ve diğ er gere kli alty apı
tes isle rinin yapılması nı fark lı hızlar da ge rçe kle şti rm işle rdi r. Bu olgu,
söm ürge dev letle r için olduğ u kadar, bağıms ız de vle tle r için de geçerli ydi.
Bu süre ç içeri sind e çıktı da meydan a gelen artı ş orta sın ıfta n bir
insanın gel irin i ne ölçü de art tırm ışt ır? Ar tış lar ma den cilik ve plan328

tps yon lard an ya da küç ük top rak sahi pleri nden gelmi ş olsa bile, bu
kısmen ihra ç ürü nle rini n üreti m koşu lların a bağlı idi. Köysel üretim
pek muht emelen geni ş taba nlı gel ir artışın a yol açaca ktı. Bu artış tan
olsa olsa yaln ızca para ekon omis ine dahil ola nla r - belki de nü
fusun yarıs ında n daha azı - yarar landı. Geri kalanın çoğu geçim lik
üret ime sıkışıp kaldı. Anca k, geli r kazan çların ın eşits iz dağılmış ol
ması gerç eği, kazan cın oluşma dığı anlamına gelmem elidir.
Bu döne mde ki büyü menin , daha sonraki büyümenin ger çek leş
tiri lm es ine ne ölçü de yardım ett iği belki de en önemli sorun olm ak
tadı r. Dr. Levvis'in işa ret ett iği gibi «... sorun; bugünk ü gelirin uzun
döne mde ne kadar- büyü k olduğu değil, ters ine uygun bir düzeyde
ken disi ni besley en bir büyümey i gerçe kleş tirmede geçile cek olan
sür eçl eri n nereye kad ar devam edece ğidir. Bu konu; daha üretken
bir tarım altya pı, seçk in bir sınıf ve fina nsa l kapa site yara tmak için
ne yap ılab ilec eği ni içerm ekted ir.»
Burada , ka yıt lar old ukç a karma şıktır . Laissez - faire iktisad ından
etk ilen diğ ine hiç kuşk u olmay an bu dönem in hükü metle ri, gene llikle
daha az verg i ald ılar ve daha az harcam a yaptıla r. Fiziksel altyapı
olu ştu rma da da old ukç a başarı göst erdi ler. Ancak, birk aç istisna
dışınd a büyü k çoğ unl uğu eğitim konusu nu ihmal etti ve tarımsa l
ara ştır ma ile denem e alanı nda çok az faa liye t göst erild i. Bununla
bi rlik te gir işi mc iliğ i gel iştir me de yete rsiz kaldıla r. Genel olarak , sa
nayi leşm e konu suna yete rinc e ilgi göst erme diler. 1914 yılına kadar
yaln ızca Hind istan , Seylan ve birk aç Latin Ameri ka ülkesi endüs triyel
geliş mey e başl ang ıç yap abil miş ti.
Savaş Yılları Arası 19 14 -15
Bu döne mle ilgili ola rak kısmen az bilgi ye sahip bulunmam; kıs
men de zer bir dönem olması nedeni yle pek fazla birşey söylem eye
ceğim . Ulusal sınır ları ve gelene ksel tic ari kalıpla rı kırcın Birin ci Dün
ya Savaşı, yaşamı n ve sermay enin büyük kayıp lar vermes ine neden
oldu. Bu tah riba tın gide rilme sind en önce «Büyük Bunalım» dünya
eko nom isin e ağı r bir darb e indird i. Dünya tic are ti üzerind eki etk iler i
ise fel ak ett i. 1913 ve 1938 yılları arasın da dünya tic are ti her yıl ya l
nızca % 1 ola rak büyü rken, cılış verişe konu olan dünya üreti minin
yüzde si önem li ölçü de düşme göste rdi. Buna ek olara k, Üçüncü
Dünya üre tim inin yüzde si önemli ölçüde düşme göst erdi. Buna ek
olar ak, Üçün cü Dünya ülke lerin de ith ala t kapa sites ini azalta n tic are t
had leri, ima lat sana yi ürün lerin e oran la tarım ürün leri aley hine ge
lişme kay det ti.
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Sonuç olar ak; 1914 yılından önce old ukç a hızlı bir büyü me gö s
term iş olan ülkeler, şimdi ya daha yavaş büy üdü ler ya da du rg un 
laştı lar. Bu dönemi incele meğe devam ederk en, büyü meyi hızla ndırabilen birk aç ülkeni n ortaya çıkac ağını ^umuyorum. Kore ve Tayv an
buna açık örne kler dir. Japon söm ürge yön eti cil eri bu ala nla rı, Ja 
ponya için piri nç sepe tlerine dönd ürm ek ama cıyla sist em li ve etk in
bir biçim de çalış tılar. Altyap ının gelişm esi, tarı ms al ve rim lili kte ar 
tışl ar ve imal at sana yinin büyümes i, 1945 yılınd an sonr a bu ek on om i
lerin hızlı büyümes i için bir temel olu ştu ran 1940 yılınd an önc e ge r
çek leşt irild i.
Yirm inci yüzyılın başlar ında po litik devr im yaşamış , ça ğd aş laş 
ma ve ekon omik büyüme yle ilgil i kura lları düze nlem iş Tü rkiy e ve
İran diğe r örn ekle r içeri sind e bulu nma ktad ır. 1910 yılınd a büyü meye
başlam ış olan birk aç Afr ika ülkesi de, 1930 yılına kad ar büyü me ko
nusunda önemli geliş mele r kayd etmi ş olma lıydıl ar.
19 45 -7 3 Dünya Ekonomik Patlam ası

1973 yılıyla bu döneme son verec eğim . Çünkü , savaş sonra sı
canlılığın bu nokta da son bulması ve yine düny a eko nom isin in yeni
ve güç bir döneme girm iş olması nede niyle 1973 yılının, geç miş in
parla k dönem ini ters yüz edece ğine inanıy orum. Ayrıc a 19 73 -7 4 yı
lının olayla rı; Üçüncü Dünya ülke lerin in, sınırsız serm aye ted ari kiy le
şim dilik gelişme yi başar abilen petr ol üre tic isi ülk eler ile ene rji ma
liyetler inin artışıyla büyüme üm itler ini aza ltan pet rol üre tic isi olm a
yan ülkele r biçim inde bölünm esine neden oldu.
1945 - 73 yılları arasınd a dünya ekon omis i önc eki döne mde n da 
ha büyük bir büyüme göste rdi. Ki bu büyüme, 1930’lu yılla rda başa rı
kazanmış olan dur gun luk kâh inle rini bile şaşı rtan bir büyü meyd i.
OECD ülke lerin de GSMH yılda orta lam a % 5 kad ar ve kişi başına
milli gel ir de % 4 oranınd a bir artı ş gös terd i. Bu ora nlar , ka rş ıla ştı rı
lab ilir uzun lukta olan önce ki her döne min raka mla rını n çok üz eri n
deydi. Hatta dünya tic are ti, nakl iye ma sra fları nın ve güm rük du va r
larının süre kli azalma sıyla dünya çıktı mik tarı na ora nla çok daha
hızlı büyüdü. OECD ülkele ri arası nda mall arın mübadelesi düny a ti 
car etin in merkezi olmaya devam ederken , ith ala t tale bi Üçü ncü Dün 
ya ülke leri arasın da dağılmış tı. 1948 -7 2 yıllar ı aras ında OECD ülk e
lerin in ihra cat hacmi yıllık orta lam a % 8.1 oran ında gen işledi. Bu
nunla beraber , imal at sana yinin ürün leri karş ısınd a tarı msa l ür ün 
lerin tic ar et had lerin de bir azalma oldu. Bu ihr ac at perf orm ans ı, gü330

nüm üzde tic ar et olgu sunu n ilk döneml ere oran la büyümen in çok daha
az güç lü bir aracı olduğ u konusu nda Ragnar Nurkse, Raul Prebish
ve diğ erl eri tara fınd an yapılan tartı şma lara kuşku yla bakılma sına yol
açm akt adı r.
Daha başarılı Üçüncü Dünya ekon omile rinde çıktı miktar ı, 1945 73 yıllar ı aras ında OECD ülke lerind e meydana gelen artış tan biraz
dah a hızlı bir artış göst erdi . En başarılı 15 Üçüncü Dünya ülkesind e
yapı lan ara ştır ma lar, GSMH'n ın her yıl yaklaş ık % 6 oranında büy ü
düğ ünü orta ya koym akta dır. Anca k burada iki dipn ot eklenm elidir.
Bir inc isi ; en başarı lı Üçünc ü Dünya ekon omile rinde bile, nüfus artış
ora nla rın ın çok yüks ek olması nedeniy le kişi başına ĞSMH’nın OECD
ülk ele rine oran la daha yavaş bir artış göste rmesi dir. İkincis i ise;
Üçü ncü Dünya ülk ele rini bir bütün olara k dikk ate alırsak ulusal bü
yüme oran ları nın dağılı mının OECD ülkel erine oranla daha büyük,
ort ala ma büyüm e oranın ın ise oldukça düşük olmasıdır. Bu durum,
san ayi leş miş Batı dünyas ı ile Üçüncü Dünya arasında genişlemekt e
olan ge lir açığının neden ini yete rince açıklamak tadır.
Bu yakın dönem de en hızlı büyüyen Üçüncü Dünya ekonomileri
ha ng ile riy di? Kent dev letl erin i atla r ve yalnızca önemli büyük lükteki
ülk ele re baka rsak , liste şu ülkele ri kapsar: Asya'd a Türkiye, İran,
Pak istan , Mala yzia, Taylan d, Tayvan, Filip inle r ve Güney Kore; Latin
Am er ika ’da Brezilya , Kolomb iya, Venezüella ve Meksika; Afrik a'da
Kenya, Nije rya ve Fildi şi Sahili. Bu ülke lerle ilgili olara k iki yıl önce
yay ınla nm ış bir anali zde; bu ülkele rin büyüme lerinin, bazı sek tör
lerd e görü lme ye değer, diğ er sekt örle rde ise düşük perfo rman slarla
den gele nme sind en ibar et olmadığı nı gözlemledi m. Daha başka bir
dey işle herk esi aynı derec ede etkile yen iyi bir perfo rman s gösterdiler .
Bi rin ci ola rak ; bir ka ç istis na dışında ülkele rin büyük çoğunlu ğu, gıda
üre tim ler ini her yıl % 5'aen daha yükse k bir oranda arttı rdıla r. Ki bu
ora n, hızla büyüye n nüfu slar ını daha yüksek bir düzeyde beslemek
için yet erli bir orand ı. İstisn a ülke ler ise; gıda ithal atlar ını gıda dı
şın dak i ürü nle rin ihra cat ları nın hızla artma sıyla karşılay an İran ve
Gün ey Kore gibi ülke lerd i. İkinc i olar ak; yine bu ülke ler haf if sana 
yide n ağır sana yiye geçi şi izleyer ek imal at sanayi ürün lerin i her yıl
yak laş ık % 10 oran ında artt ırd ılar. Üçüncü olara k; Bu grup için ih
rac atın orta lam a büyüm e oranı 1950’li yıllar da yalnızca % 4 idi. An
cak , bu oran 1960'lard a % 7’ye yükse ldi. Dördün cü olara k; hükü met 
ler, ver gile me yolu yla dah ili gel irle ri arttı rma da da başarı gösterdiler .
GSM H'nın önem li bir bölü mün ü oluş tura n dahil i geli rleri n oranı 1950 51 yılınd a % 10 iken, bu oran 1971 - 73 yı lında % 20'ye yüks elmiş tir.
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Bana bu nokta da akılcı görün en hipo tez aşa ğıda ki gibi öz etl e
nebil ir.
Biri ncis i; büyüm enin hızlanma sının ülkede n ülkey e zam anla mas ı,
bazen vars ayılan dan daha önceye denk düşm ekte . Bir çok Üçü ncü
Dünya ülkesi 1870- 1914 yılların ın elv eriş li orta mın da hızlı büyü me
deneyim i yaşadı ve hatt a bazıları 19 14 -15 yıllar ının elv eriş siz or ta 
mında bile hızlı büyüme sağladı. 1880'lerde Jap ony a'd a büyü men in
hızlanm asından 1945’den sonra ya kad ar önem li say ılab ilec ek hiç bir
şey olmadığı nı düşü nmek yanlış tır. Büyüme sür ecin de var say ılan bu
açık gerçe k olma ktan çok, bir düş ürünü dür.
İkinc isi; 1945’den bu yana hızlı büyüme ora nla rı ge rçe kle ştir en
Üçüncü Dünya ülkel eri, genelde tipik ola rak 19. yüzyıl ın son und a bü 
yümeye başlaya n ülke lerdi r. Kuşku suz buna 1945’den sonr a hızla
büyümeye başlaya n ülke ler ekle nec ekti r. Ve bu ülke ler 2000’li yıll ard a
olgun ekon omil er olar ak sınıf land ırıla cak tır. Anca k, bun ların hang i ül
keler olduğu nu söylem ek kuşkus uz biraz erken ola cak tır.
Üçüncü sü; hem 19. yüzyılda hem de 20 yüzyıld a Üçü ncü Dünya
ekon omil erini n büyüm esinin , OECD ülk eler inde ki büyüm eye ve ulu s
lararas ı mal, sermaye ve tek nol oji akım ların a çok yakı nda n bağlı
olduğ udur. Dünya ekon omis inde büyüme, Üçünc ü Dünya ülk ele rini n
tırm ana bile cek leri yürüyen bir merdive n sağl amış ve bir çok lar ı ge ç
mişte fark lı nok tala rda bu merdiven e tırm anm ışla rdır . Anc ak, diğ er
ülke ler bunu başa rama mışla rdır. Açı ktır ki bunun da en büyü k nedeni,
bu ülkele rde ekon omik büyümey i engell eyen koş ulla rın varl ığı ol 
muştur.
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