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ÖZET 

 

    Kalkınma çok boyutlu bir kavramdır.  Kalkınma, iktisadi anlamda refahı 

gerçekleştirmeyi hedeflerken, sosyal ve siyasal anlamda da ilerlemeyi ve yaşam 

kalitesini çok yönlü arttırmayı içine almaktadır. Çoğu sosyal bilimci ve özellikle 

iktisatçılar, siyasal hakların demokratik kullanımının ve ekonomik özgürlüklerin 

herhangi bir toplumdaki bireylerin esenliğinin artmasında asli bir değere sahip olduğunu 

kabul etmektedir. Nitekim, demokrasi ve ekonomik özgürlükler, bireylerin, hane 

halklarının ve firmaların davranışlarına etki ederek bir ülkedeki iktisadi faaliyetlerin 

doğrudan ya da dolaylı olarak şekillenmesinde katkıları vardır. Bu tez çalışmasının 

amacı, demokrasi ve ekonomik özgürlüklerin ekonomik kalkınmaya olan etkisini 

incelemektir. Bu çalışmada demokrasiye nispetle ekonomik özgürlüklerin iktisadi 

kalkınmaya olan pozitif etkisinin çok daha belirgin olduğu savunulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Kalkınma, 

Demokrasi ve Özgürlük Endeksleri 
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ABSTRACT 

    Development is a multi-functioal concept.  While development aims to achieve 

economic prosperity, it also includes social and political progress and increasing the 

quality of life in multiple ways.    Most social scientists, and especially economists, 

recognize that the democratic exercise of political rights and economic freedoms have 

an essential value in enhancing the well-being of individuals in any society.  As a matter 

of fact, democracy and economic freedoms have a direct or indirect contribution in 

shaping of the economic activities in a country by affecting the behavior of individuals, 

households and companies. The aim of this thesis is to examine the impact of 

democracy and economic freedoms on economic development.  In this study, it is 

argued that the positive effect of economic freedoms on economic development is more 

evident than democracy. 

Keywords: Democracy, economic freedoms, economic development, Democracy and 

freedom indices.  
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GİRİŞ 

    Kalkınma çok boyutlu bir kavramdır.  Kalkınma, iktisadi anlamda refahı 

gerçekleştirmeyi hedeflerken, sosyal ve siyasal anlamda da ilerlemeyi ve yaşam 

kalitesini çok yönlü arttırmayı içine almaktadır. Çoğu sosyal bilimci ve özellikle 

iktisatçılar, siyasal hakların demokratik kullanımının ve ekonomik özgürlüklerin 

herhangi bir toplumdaki bireylerin esenliğinin artmasında asli bir değere sahip olduğunu 

kabul etmektedir.  Nitekim, demokrasi ve ekonomik özgürlüklerin bireylerin, hane 

halklarının ve firmaların davranışlarına etki ederek bir ülkedeki iktisadi faaliyetlerin 

doğrudan ya da dolaylı olarak şekillenmesinde katkıları vardır.    

    İkinci Dünya savaşı öncesinde siyaset bilimi ile uğraşanlar, kapitalist bir gelişme 

sürecinde toplumsal dönüşüm geçiren ülkelerin demokratik hayata geçiş yapabileceğini 

öngörüyorlardı.  Savaşı izleyen yıllarda ise hem siyaset hem de iktisat bilimcileri, 

demokrasinin iktisadi gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkacağı yolunda ortak bir 

anlayış içinde olmuşlardır.  Lipset (1959) çığır açan çalışmasında, bir ülkenin iktisadi 

kalkınmaya dayalı olarak refah düzeyi arttıkça, o ülkedeki demokrasinin de aynı ölçüde 

sürdürülebilir hale geleceğini iddia etmiştir. Ona göre, insanlık Aristo’dan günümüze, 

ancak yoksulluğun çok az olduğu toplumlarda, nüfusun büyük bölümü itibariyle akıllıca 

siyasete katılabilmiştir ve böylece de kendisini sorumsuz idarecilere teslim olmaktan 

kurtarabilmiştir.  Yine ona göre, toplumlar zenginlik, sanayileşme, şehirleşme ve eğitim 

alanındaki durumlarına göre, daha az veya daha çok demokrasiye sahip olabilecektir 

(Lipset, 1959: 75).    

    Bir başka grup araştırmacı, demokrasinin iktisadi büyüme açısından gelişmekte olan 

ülkeler için yavaşlamaya neden olduğunu; siyasal özgürlükler ve refahın, kalkınma ve 

demokrasinin birbiriyle çelişen amaçlar olduğunu ifade etmiştir. Bundan dolayı, bu 

araştırmacı grubu, demokrasinin ancak gelişmiş ülkelerin bir tür lüksü olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.  Demokratik sistemlerde sosyal düzeni ve yeniden dağıtım politikalarını 

sürdürmenin zorluklarından dolayı, demokrasi yoksul ve orta gelirli ülkeler için refah 

artışını kolaylaştırmamaktadır.  Demokrasiye sahip olan bu gibi ülkelerdeki ekonomik 

sistemlerin zayıf noktası, baskı gruplarına ait taleplerin, sosyal, etnik ve sosyal 

çatışmaların sorunlara sebep olmasıdır.  Bu durum ise, düşük bir yatırım oranına ve aşırı 

bir tüketim hacmine yol açmaktadır (Piatek, Szarzec ve Plic, 2013: 268).  
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    Ekonomik özgürlüklerin temelinde hukukun üstünlüğü ve mülkiyet haklarına ilişkin 

devlet koruması gelmektedir.  Çeşitli kurumlar tarafından kullanılan ekonomik 

özgürlükler indeksi, ekonomik özgürlüklerin iktisadi kalkınma/büyüme üzerinde önemli 

etkisi olduğunu doğrulamaktadır.  Bununla beraber, bazı önemli araştırmacılar 

GSYİH’nın kamu harcama payını ekonomik özgürlük göstergesi olarak görmekte ve bu 

gösterge ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin negatif ve önemli olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (Piatek, Szarzec ve Plic, 2013: 271). 

     Bu çalışmanın amacı, demokrasi ve ekonomik özgürlüklerin ekonomik kalkınma ile 

aralarındaki ilişkiyi güncel veriler çerçevesinde incelemektir.  Bu amaç doğrultusunda 

bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, demokrasi kavramı üzerinde 

durulmaktadır. Demokrasinin ne olduğu, niçin önemli olduğu, tarihsel gelişim süreci, 

uygulanış biçimleri ve ölçüm endeksleri hakkında bilgi verilmektedir.  

     İkinci bölümde, demokrasi ve ekonomik yapı ilişkisi ele alınmaktadır. Bu bağlamda 

demokrasinin mi ekonomik yapıyı etkilediği, ekonomik yapının mı demokrasiyi 

etkilediği tartışılmaktadır. Aralarında hiçbir ilişki olmadığını savunan görüşlere yine bu 

bölümde yer verilmektedir.  

     Üçüncü bölümde, ekonomik özgürlük kavramı üzerinde durulmaktadır. Birinci 

bölümde olduğu gibi bu bölümde de ekonomik özgürlüğün ne olduğu, niçin önemli 

olduğu ve ölçüm endeksleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca ekonomik özgürlük ve 

siyaset ilişkisine de değinilmektedir.  

   Dördüncü bölümde, ekonomik kalkınmanın demokrasi ve ekonomik özgürlüklerle 

ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Bu analiz bölümünde önce kalkınmayı ölçen 

göstergelere yer verilmiştir. Daha sonra ise, demokrasi ve ekonomik özgürlükler ile 

ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin ne yönde ve nasıl olduğuna dair bir analiz 

yapılmaktadır. Çalışma, esas itibariyle bir kütüphane araştırmasıdır. Çalışmanın 

hazırlanmasında kitaplar ve süreli yayınlarla beraber, resmi istatistikler de 

kullanılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİ KAVRAMI VE GENEL HATLARIYLA DEMOKRASİNİN 

İNCELENMESİ 

 

     Bu bölümde demokrasi kavramı üzerinde durulmaktadır. Kesin bir tanımı 

bulunmayan demokrasinin kuşaklar boyunca nasıl uygulandığından bahsedildikten 

sonra niçin ve kimler için önemli olduğuna ve nasıl uygulandığına değinilmektedir. Son 

olarak, demokrasinin ölçüm endeksleri sıralanmaktadır. 

 

1.1.Demokrasiyi Tanımlamak 

     Demokrasi tanımının üzerine yoğunlaşan tartışmalar sonucunda rasyonel bir şekilde 

herkesin kabul edeceği kesin bir tanımın ortaya çıkması beklenmektedir. Ancak gelinen 

son noktada böyle olmadığı görülmektedir. Demokrasinin tarihi geçmişinin uzun olması 

net bir tanımının yapılmasında anlaşmazlığa yol açmaktadır. Çünkü her çağda 

demokrasi her insana farklı şeyler ifade etmiştir. Bulunduğumuz çağa baktığımızda 

demokrasi üzerine yapılan tartışmalar artık farklılık ve kargaşanın ötesine geçmektedir. 

Kavram, başına bir sıfat eklenmeden tek başına kullanılamamaktadır. Buradaki amaç 

demokrasiyi anlamak ve kavrama netlik kazandırmak olsa da anlamın herkes tarafından 

anlaşılır kılınması imkânsız hale gelmektedir (Özdemir vd. , 2006: 260). 

    Diğer yönetim şekillerinden ayrılarak günümüzde en yaygın bir devlet sistemi olan 

demokrasi siyaset bilimciler tarafından tartışılmaktadır. Tartışmalar daha çok hangi 

sistemin daha iyi işlediğinden ziyade hangi demokrasinin daha iyi işlediği üzerine 

olmaktadır. Liberal, komünist, sosyalist, muhafazakâr, anarşist ve faşist düşünürler 

kendilerine ait demokratik sistemlerin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmaktadırlar. 

Bu etkenler demokrasinin net bir tanımının yapılamayacağını göstermektedir (Akıncı, 

2013). Demokrasi nedir sorusu sorulduğunda akla ilk gelen cevap, muhtemelen ‘’halkın 

kendi kendini yönetmesidir’’ şeklinde olacaktır. Çünkü sözlüklerde daha çok bu tanım 

yer almaktadır. Abraham Lincoln’ ün yaptığı tanım sözlüklerde yer alan bu tanıma 

referans olarak gösterilmektedir. A. Lincoln’ e göre demokrasi, ‘’halkın halk tarafından 

halk için yönetilmesidir.’’ Demokrasinin bu normatif tanımı belirsizliğe yol açmaktadır 

(Özmen, 2018: 105). 
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     Demokrasi kelimesinin kökeni Antik Yunan’da halk anlamına gelen ‘’demos’’ ve 

iktidar anlamına gelen ‘’kratos’’ kelimelerinin birleşmesiyle türetilen ‘’demokratra’’ 

kelimesine dayanmaktadır. Yunanca kelimelerden türeyen demokrasi kısaca halkın 

iktidarı demektir (Erkuş, 2016: 4). (Manan, 2009: 29)’a göre, Abraham Lincoln’ un 

‘’halkın halk tarafından halk için yönetilmesi’’ şeklinde yaptığı tanım genel bir tanım 

olarak kabul edilmektedir. Birey, bulunduğu toplumda seçimlerini özgürce yapabilme 

hakkına sahipse, o toplumda demokrasiden söz edilebilir (Ural, 1999: 454). 

     Eski Yunan düşünürlerinden Aristoteles demokrasiyi siyasal toplumun ortak iyiliği 

için yurttaşlar tarafından yönetilen politeiadan bir sapma ve devlete egemen erkin, 

birikmiş hiçbir servete sahip olmayan sınıfın elinde bulunması olarak tanımlamaktadır. 

Bir diğer tanım da özgürlüklere göre yapılmaktadır. Özgürlüklerden yola çıkılarak 

demokrasi, kişinin düşünceleri ve davranışları üzerindeki baskı ve zorlamaların ortadan 

kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan anlaşılan şudur ki, demokraside 

barınan özgürlükler insanların fiziksel ve ruhsal varlıklarını güvence altına almaktadır. 

(Oral, 2014: 3-4).  

     Birçok kavram gibi demokrasi de açık ve net bir biçimde tanımlanamamaktadır. 

Sözlüklerde her ne kadar tek bir tanım genel kabul görmüş olsa da, farklı bakış açılarına 

göre farklı tanımlar yapılabilmektedir. Sadece birey açısından net bir tanımı yapılabilen 

demokrasiye bir bütün olarak bakıldığında, bu kavramı tanımlamaya yönelik ortaya 

çıkan sorun farklı yönleriyle incelenmektedir. (Oğuzhan, 2019: 5)’e göre, bu sorun iki 

yönlü olmaktadır. Yani, demokrasi için hem olanı hem de olması gerekeni kapsayan bir 

tanıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan ideal demokrasi ve gerçek demokrasi 

kavramları tanımlamaya dahil edilmelidir. Halkın arzularına tam olarak uyan ve hiçbir 

zaman var olamayan "ideal demokrasi" ile nispeten çokça bir yurttaş grubunun uzun bir 

zaman boyunca arzularına cevap verebilen "gerçek demokrasi" kavramları birbirinden 

farklı olsa da, birbirini tamamlayan bu iki etkenden biri olmadan diğerinin olması 

mümkün değildir. Dolayısıyla demokrasi tanımı yapılırken hatırlanması gereken temel 

nokta, demokrasi, ideal demokrasi ile gerçek demokrasi arasındaki ilişkiden doğar ve bu 

ilişki etrafında şekillenir.  
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1.1.  Demokrasinin Tarihsel Gelişimi 

      Demokrasiye tarihin uzun süren akışı içinde bakıldığında, dayanıksız ve az sayıda 

olduğu görülmektedir. Tarihi dalgalanmalardan hiçbir zaman bağışık olamayan 

demokrasiler siyasi başarısızlık yüzünden çöküş yaşamışlardır. Tarihsel süreç içinde 

büyük bir dram yaşayan demokraside oy kullanma ve makam sahibi olma gibi bazı 

haklar mücadeleye konu olmuştur. Örneğin, 1787’de Birleşik Devletler’ in yürürlüğe 

giren anayasasında sadece beyaz ırka sahip olanlarla erkek mülk sahipleri seçme ve 

seçilme hakkına sahip olmuşlardır. (TDV, 1999: 40,51). Demokrasi, eşitlikçi anlayışa 

dayanmaktadır. Eşitlik sağlandığı sürece ve uygun koşullar var oldukça demokrasi 

olgusu da asırlarca yaşanabilir bir sistem olarak kalmaktadır. Demokrasi kavramı, M.Ö. 

V. yüzyılda Eski Yunan’da tarihçi olarak bilinen Herodot tarafından ortaya atılmıştır. 

Atina’da önem kazanan demokrasi, Yunan demokrasileri arasında önemli bir yer 

edinmektedir. Atina demokrasisi aynı zamanda katılımcı demokrasinin de ilk örneğini 

teşkil etmektedir. Atina yönetiminde en önemli organ Genel Meclis’ti. Bu meclis Atina 

demokrasisinin merkezi olarak bilinmektedir. Ekklesia da denilen Genel Meclis yılda 

birkaç kez toplanır, üstlendiği görevleri yerine getirirdi. Genel Meclis’e tüm vatandaşlar 

katılabilmektedir. Mecliste vatandaşların bazı siyasi kararları doğrudan 

alınabilmekteydi (Oğuzhan, 2019: 13-14).  

     Yunan demokrasisine benzer bir demokrasi biçimi de Roma devletlerinde 

görülmektedir. Her iki devlette de toplumsal yapı sınıflara ayrıldığı için oy kullanma 

hakkı belirli sınıflarda sadece belirli kişilere verilmekteydi (Manan, 2009: 31). Uygun 

koşulların yitirildiği Orta Çağ’a gelindiğinde Avrupa’da derebeyine bağlı olan feodalite 

dönemine girilmiştir. Bu dönemde sadece zengin toprak sahipleri siyasi ve ekonomik 

haklara sahip olmuştur. İnsanların siyasi baskılardan sığınabilecekleri tek yer kilise iken 

artık devlet ve kilise birleşerek dini dogmalar toplumun yasaları haline geldiğinden 

sığınılacak bir yer bulmak imkansız hale gelmiştir. İnsanların inanç ve vicdan 

özgürlükleri ortadan kalktığı için demokrasinin varlığının gerekliliği düşünülmüştür. Bu 

sebeple İngiltere’de 1215 yılında Magna Carta Libertatum’u imzalanarak demokrasi 

alanında büyük adımlar atılmıştır. Magna Carta kralın ekonomik ve siyasi yetkilerini 

sınırlayarak insanların gerek dini, gerek siyasi, gerekse ekonomik alanda daha özgür bir 

yaşam sürmelerini sağlamıştır. Bu nedenle, Magna Carta Libertatum’u Avrupa’da 

moden demokrasiye geçişin temelini oluşturmaktadır (Oğuzhan, 2019:14-15).  
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     Yeni çağa gelindiğinde demokrasiye yönelik büyük adımlar atıldı. Orta Çağ’ın 

sonlarında var olan feodalite dönemi yeni çağda etkisini kaybetmeye başladı. 

Demokratik parlamenter görüşleri savunmaya başlayan halk, mutlak monarşiye karşı 

çıktı. Bu dönemde Locke, Montesquie ve Rousseau gibi üç büyük düşünür büyük etki 

yaratmıştır. 1789’da Fransız İhtilali’nin yaşanmasıyla demokrasi ve insan haklarında 

hızlı gelişmeler görülmüştür. Fransız İhtilali’nden kısa bir süre sonra ‘’İnsan ve Yurttaş 

Hakları Beyannamesi’’ yayınlanmıştır. Böylece hak ve özgürlüklerden bütün insanlar 

eşit şekilde yararlanmıştır (Büyükkaragöz, Kesici, 1998: 20).   

     18. yüzyılı kapsayan Aydınlanma çağında Locke, Montesqieu ve Rousseau gibi üç 

büyük filozofun siyasi alandaki görüşleri ön plana çıkmıştır. Siyasi liberalizmin 

kurucuları ve en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Locke, özgürlükçü ve eşitlikçi 

anlayışa vurgu yaparak güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir. Benimsediği bu ilkeyi 

daha sonra Montesqieu geliştirmiştir. Rousseau ise Fransız Devrimi’ne ve liberal teoriye 

katkı yapan diğer bir önemli filozof olmaktadır. Rousseau da özgürlüğe ve eşitliğe 

dayanan anlayışı benimsemiştir. Ayrıca genel irade kavramına vurgu yapmıştır. 

Rousseau’ya göre toplumsal mutabakatın sağlanması için bireysel çıkarlardan çok ortak 

faydaya bakmak gerekmektedir. Üç filozofun da görüşleri, 1776 Amerikan Bağımsızlık 

Bildirgesi’ne ve 1789 Fransız Devrimi’nin özgürlük ve eşitlik anlayışına esin kaynağı 

olmuştur. Sonuçta demokrasi yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak görülen 1787 

Amerikan Anayasası ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ortaya 

çıkmıştır. Bu gelişmeler daha önce sadece küçük topluluklara uyan bir hükümet şekli 

olarak anılan demokrasinin büyük devletlerin de yönetim şekli olabileceğini 

göstermektedir. Bu gelişmeler neticesinde demokrasi hızla yükselen bir değer haline 

gelmiştir (Ercoşkun, 2020: 46). 

    Demokrasinin tarihsel sürecinde 19. yüzyıl Avrupa’sına bakıldığında şehirleşmeyle 

birlikte sanayileşmenin hız kazandığı görülmektedir. Avrupa’nın demokratikleşme 

sürecindeki gelişmeleri hızla yaşaması Avrupa’da demokrasinin her zaman var olması 

anlamına gelmemektedir. Avrupa’da yaşanan gelişmeler sonucunda demokratikleşme 

sürecinde büyük başarılar sağlanmış olsa da bu süreçte birtakım engellerle 

karşılaşılmıştır. Demokratik olan birçok ülkenin geçmişine bakacak olursak, kişilerin 

hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını görürüz. Demokrasiyi tam olarak benimseyen 

ülkelerde karşılaşılan engeller zaman içinde aşılmıştır. (Manan, 2009: 32). 
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1.2. Bireyler ve Uluslar Açısından Demokrasinin Önemi 

       İnsanlar sadece kendi beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik hareketlerde 

bulunurken öte yandan da toplu halde bir arada yaşayabilmeleri için birbirlerini 

tanımaları, anlamaları ve karşılıklı hoşgörü içinde olmaları şarttır. Aksi takdirde bir 

toplumdan söz edebilmek ve o toplumu ayakta tutmak olanaksız görünmektedir. 

İnsanların karşılıklı iyi ilişki içerisinde bulunmaları kadar açık görüşlü olmaları da 

önem taşımaktadır. Çünkü demokrasinin var olduğu toplumlarda görüş farklılıkları 

anlayışla karşılanmaktadır (Kıncal, 2002: 83). 

       Demokratik toplumlarda var olan tartışmalar kesin doğrular ile kesin yanlışlar 

arasında olmaktadır. Bu tartışmalarda yer alan yorumlar daha çok demokratik haklar ve 

toplumsal öncelikler üzerine olmaktadır. Farklı yorumların yer aldığı bu tartışmalar 

Birleşik Devletlerde birçok kez yapılmaktadır. Tartışmalarda bazı soru ve sorunlar 

ortaya atılmaktadır. Çözüm yollarını aramada demokrasi kültürünün gelişmiş olması 

çok önemlidir. Çünkü demokrasi toplumsal sorunlara çözüm yolları sağlamaktadır 

(TDV, 1999: 46,47). 

     Demokrasinin önemini anlamak için öncelikle sağladığı faydalara bakmak 

gerekmektedir. (Oğuzhan, 2019: 38-39), demokrasinin faydalarını şöyle açıklamaktadır:  

a) Zorbalığı Önlemek: Demokrasi, siyasal erki elinde bulundurmak isteyenlerin 

yönetime geçmesine engel olmaktadır. Birçok lider devletin şiddet uygulama 

imkanlarını kendi amaçlarına hizmet etmek için kötüye kullanmaktadır. 

Demokrasiye sahip ülkeler ise demokrasiye sahip olmayan ülkelere göre daha 

adil bir seviye sağlamaktadır.  

b) Temel Hakları Sağlamak: Demokratik olmayan ülkeler bireyin temel haklarını 

sağlayıp bu hakları koruyamamaktadırlar. Böyle birşeye imkân olsaydı o ülke 

zaten demokratik olurdu. Temel hakları savunup koruma altına alan ülkeler 

demokratik ülkelerdir. Fakat bir ülkenin demokratik sayılabilmesi için kişinin 

temel haklarının devlet tarafından kişiye fiilen sağlanmış olması gerekmektedir.  

c) Özgürlüğü ve İnsani Gelişimi Sağlamak: Demokrasi insana kişisel özgürlük alanı 

yaratmakta ve gelişimini sağlayacak ilkelerin oluşmasına olanak tanımaktadır.  

d) Kişisel Kaderi Tayin Etme ve Ahlaki Özerkliği Sağlamak: Demokrasi, kişiye 

kendi kararlarını bir başkasının etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi kendine 

almasını sağlamaktadır. Demokratik ülkeler kişinin istediği kanunlarla 
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yaşayacağının garantisini verememektedir. Ancak kişisel çıkarları koruma altına 

almayı garanti etmektedir.  

e) Refahı Sağlamak: İleri derecede sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde piyasa 

ekonomisi olduğu için bu ülkelerin ekonomisi demokratik olmayan ülkelerin 

ekonomisine göre daha gelişmiş durumda olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 

demokratik ülkelerde eğitim teşvikleri sağlanmaktadır. Eğitim kalitesi iyi olan 

demokratik ülkelerde işgücü seviyesi yüksek olacağından daha refah bir toplum 

oluşacağından ekonomik büyümenin temelleri atılmış olacaktır.  

     Ulusların başarısız olmalarındaki temel etken, sömürücü kurumları bulunan 

ülkelerde ihtiyaç duyulan yenilikçi teşviklerin sağlanması ve gelişime doğru ilerleyecek 

adımların atılamamasıdır. Sömürücü siyasal kurumlar, sömürüden çıkar sağlayanların 

gücünü pekiştirmektedir. Arjantin, Kolombiya ve Mısır gibi bazı ülkelerde çoğu zaman 

yeterli ekonomik faaliyet bulunmamaktadır. Çünkü siyasetçiler kaynakları 

sömürmekten ya da kendilerini ve ekonomik eliti tehdit edecek her türlü ekonomik 

faaliyeti bastırmaktan son derece memnun gibi görünmektedirler. Bu ülkeler içinde 

Kolombiya’ya bakacak olursak; bu ülkenin uzun bir demokratik seçim geçmişi 

bulunmamaktadır. Ayrıca kapsayıcı siyasi kurumlara da sahip değildi. Dolayısıyla 

Kolombiya tarihi insan hakları ihlalleriyle, yargısız infazlarla, sivillere yönelik 

şiddetlerle ve iç savaşlarla lekelenmiş durumda bulunmaktadır. Bu olayların yaşandığı 

yerlerde demokrasiden söz etmek mümkün olmamaktadır. Demokrasiden beklediğimiz 

sonuçlar, barışçıl yollarla toplum düzenini sağlayan unsurlar olmaktadır (Acemoğlu, 

Robinson, 2012: 357). 

     Bireyi koruyarak toplum ve devlet adına feda etmemek, azınlıkların hak ve 

özgürlüklerini teminat altına almak demokrasinin en önemli özelliklerinden biri 

olmaktadır. Demokratik ülkelerdeki toplum, baskıyı azaltmak ve daha iyi bir yaşam 

standardına kavuşmak için örgütlenmektedirler. Ayrıca taleplerini siyasi otorite 

karşısında dile getirmelerinin de demokratik bir mahiyet içerdiği açık ve net bir biçimde 

görülmektedir. Ancak bu durum özgürlükleri kısıtlayacak bir söylem veya eyleme 

dönüşmemelidir. Özgürlüğü kısıtlayacak bir durumun sağlanmaması devletin görevi 

olduğu kadar hak arayışı içerisinde olan kişi veya grupların demokrasi kültürüne sahip 

olmalarıyla da alakalı olmaktadır. Aksi takdirde örgütlenen sivil toplum kuruluşları var 

olan sorunları gidermek yerine söylem ve eylemlerini baskı oluşturmak yönünde 



9 
 

kullanacaklardır. Bu durum da antidemokratik bir tutuma yol açacaktır (Bilge, 2011: 

56). 

1.3. Demokrasinin Uygulanış Biçimleri 

     Demokrasi nasıl uygulanmaktadır sorusu önem arz eden bir noktaya vurgu 

yapmaktadır. Demokrasi tek tip modelle uygulanan bir yönetim biçimi değildir. 

Demokrasinin uygulanış biçiminde halkın egemenliğe katılımı bakımından literatürde 

temelde üç model yer almaktadır.  

 

1.3.1.   Doğrudan Demokrasi Modeli 

     Halkın egemenliğini doğrudan kullandığı demokrasi modeli doğrudan demokrasidir. 

Bu modele doğrudan demokrasi yerine doğrudan hükümet de denilmektedir. Hükümet 

için gerekli olan tüm kararlar vatandaşlar tarafından bir topluluk halinde temsilciye 

gerek duyulmadan doğrudan alınmaktadır. Dolayısıyla bu model ideal demokrasiye 

daha yakın olmaktadır. Yunan şehir devletlerinde uygulanan bu demokrasi modeli Atina 

demokrasisinin ilk örneklerinden olmasa da daha öncesinde toplumların demokratik 

unsurlara sahip olduklarını göstermektedir (Eser, Taylan, 2016: 285). Antik Yunan’da 

yurttaşlar ‘’agora’’ ya da ‘’forum’’ denilen bir meydanda toplanırlardı. Buraya gelen 

Antik Yunan yurttaşları polislerle ilgili siyasi kararlara katılırlardı. Çünkü doğrudan 

demokrasi denildiğinde Antik Yunan polis devletleri akla gelirdi. Bu şehir devletlerinde 

dikkat çeken diğer bir önemli nokta da Aristo’nun ifade ettiği gibi yurttaşlar ve 

vatandaşlar ayrı ayrı ele alınırlardı. Köleler Platon’a göre mülke tekabül etmekte iken 

Aristo’ya göre mülk ile insan arasında bir yerde bulunmaktadır. Siyasi kararlara da 

sadece yurttaş kimliğine sahip yetişkin erkekler katılabilirlerdi (Şen, 2013: 127-128).  

     Doğrudan demokrasi günümüzde Atina site devletleri gibi küçük olan yönetimler 

için uygun görülmektedir. Ancak nüfusu milyarlara ulaşan yerlerde bu modelin 

uygulanması sıkıntılı bir süreç yaratmaktadır. Çünkü büyük nüfuslu yerlerde yönetime 

halkın temsilci olmadan katılımı pek mümkün görünmemektedir (Erkuş 2016: 10). 

Günümüzde nüfus ve mekan kısıtı dikkate alındığında halkın bir araya gelip karar 

vermeleri ve dolayısıyla yönetim biçimi olarak doğrudan demokrasinin uygulanması 

imkansız olmaktadır(Manan, 2009: 35). İstisna olarak modelin uygulandığı tek yer 

İsviçre’nin küçük kantonlarıdır (Oral, 2014: 11). 
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     "Yaş düzeyi", doğrudan demokrasi modelinin uygulanabilmesi için en önemli 

kavram olarak görülmektedir. Yetişkinlik çağına ulaşmış tüm vatandaşlar konuyla 

alakalı tüm sorunları bilmeli ve bu sorunlara ne gibi çözüm ve karar önerileri sunulacağı 

konusunda fikir sahibi olmalıdır. Dolayısıyla yönetimin işleyişini sıkı takip halinde 

kalmalıdır. Doğrudan demokrasi vatandaşların zamanının tümünü bu işe harcamalarını 

istemektedir. Hatta zamanın da ötesine geçerek tüm enerji ve olanaklar siyasette 

kullanılmalıdır. Durumun böyle olması demek toplumun ileri derecede politize olması 

demektir. Bu boyuta ulaşılınca kişinin hayatı siyasi işgale uğramaktadır. İnsanlar için 

siyaset elbette önem arz etmektedir. Ancak kişinin tek hedefi siyasete odaklanmak 

değildir. Siyaset dışında da yapılması ve kontrol edilmesi gereken işler de 

bulunmaktadır. Ayrıca insanın hayatında her safhaya yayılabilen doğrudan demokrasi 

aksi iddialar ve muhalifler üzerinde baskı oluşturması da kaçınılmazdır (Oğuzhan, 2019: 

19).  

 

1.3.2. Yarı Doğrudan Demokrasi Modeli 

     Egemenlik halkın seçtiği temsilciler tarafından kullanılsa da bazı durumlarda halk 

temsilcilere müdahale edebilmektedir (Şen, 2013:129). Bu müdahale genelde 

parlamentonun sunduğu kanunların halk tarafından oylanması, yürürlükten kaldırılması 

durumlarıdır. Ayrıca seçilen temsilcilerin çalışmalarından memnun olunmadığı 

durumda halk bu temsilcilerin görevine son verebilmektedir (Oral, 2014: 12). 

      İsviçre ve İtalya’da uygulanan yarı doğrudan demokraside halk egemenliğe 

referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü ve temsilcilerin azli aracılığıyla doğrudan 

katılabilmektedir (Tunç, 2008: 1117). 

a) Referandum: Parlamentonun kabul ettiği ya da edeceği bir kanun metninin 

halkın oylamasına sunulmasına referandum denilmektedir (Şen, 2013: 129). 

Yarı doğrudan demokrasinin uygulandığı yerlerde referandum yöntemi sıklıkla 

başvurulan bir yöntem olmaktadır. halkın kararına sunulan bir konuda karar, 

‘’evet’’ ya da ‘’hayır’’ şeklinde bildirilmektedir (Keskinbıçkı, 2019: 50). 

 

b) Halk Vetosu: Meclis onayından geçmiş bir kanuna halkın itiraz edebilme 

durumuna halk vetosu denilmektedir. Belli bir süre karşılığında ve yapılacak 
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itiraza ilişkin belli sayıda imza toplanması şartına dayanmaktadır (Keskinbıçkı, 

2019: 51). 

 

c) Halk Teşebbüsü: Referandum ve halk vetosu ile istenmeyen bir kanunun bir 

kanunun çıkması engellenebilir. Fakat halk tarafından istenen bir kanunun 

çıkması yine halk tarafından sunulacak bir kanun teklifi ile mümkün olmaktadır. 

Parlamentonun istemediği ancak halkın istediği kanunun çıkmasını sağlayan yarı 

doğrudan demokrasi aracına halk teşebbüsü denilmektedir (Şen, 2013: 130). 

 

d) Temsilcilerin Azli: Temsilcilerin çalışmasından memnun kalınmadığı durumda 

halk tarafından temsilcilerin görevine son verebilme yetkisinin olduğu yöntem 

temsilcilerin azli yöntemidir. Bu yöntemde seçmenler temsilcilerinden memnun 

kalmadığı durumda temsilcileri görevden alıp yerine yeni birisinin seçilmesine 

karar verebilmektedir (Gözler, 2004: 114).  

 

1.3.3. Temsili Demokrasi Modeli 

     Halk tarafından seçilen temsilciler aracılığıyla egemenliğin kullanıldığı demokrasi 

modeline "temsili demokrasi modeli" denilmektedir. Temsili demokrasi modelini 

uygulayan ülkelerde yönetim temsilciler tarafından sağlanmaktadır (Manan, 2009: 35). 

Temsili demokrasi modelinde temsilcinin en önemli görevi, özellikle temsil ettiği 

kişilerin düşünce ve taleplerini bildirmektir. Buradaki temel nokta, iktidarın halka ait 

olduğunun bilinmesidir. Dolayısıyla halk, temsilciler aracılığıyla iktidarda söz sahibi 

olmaktadır. Temsilciler halkın düşünce ve isteklerini bildirmediklerinde veya eksik 

bildirdiklerinde birtakım aksaklıklar da beraberinde gelmektedir. Bu durum da 

yurttaşlık bilincini azaltarak siyasal katılımın ciddi şekilde azalmasına yol açmaktadır 

(Eser, Taylan, 2016: 291). Günümüzde var olan demokrasi bu modele örnek olarak 

gösterilmektedir.  

     Temsili demokraside halk yönetime yeterli bir biçimde katılamadığı için bu yönetim 

biçimine birtakım eleştiriler gelmektedir. Eleştirel kesime göre, halkın siyasal etkinliği 

oldukça kısıtlı kalmaktadır. Karar alma süreçlerinde yeterince rol alamayan halk, siyasi 

hayattan uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla kendini ve toplumu ilgilendirecek konulara 
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yabancılaşmaktadırlar. Bu durumda kişiler seçimler dışında aktif rol oynamamaktadır 

(Keskinbıçkı, 2019: 50). 

     Temsili demokrasi modelinde temel araç seçimlerdir. Halk ile seçilen temsilciler 

arasındaki ilişki her ne kadar seçimden seçime kurulmuş olsa da, dilekçe yoluyla halkın 

doğrudan katılımı da sağlanmaktadır. Temsilciler sadece seçildiği bölgenin değil, tüm 

milletin temsilcisi konumunda olmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki temsili demokrasi 

milli egemenlik teorisine dayanmaktadır. Bu yönetim şeklini Almanya, Hollanda, 

İngiltere, ABD ve Japonya gibi ülkeler uygulamaktadırlar (Tunç, 2008: 1117).  

 

1.4. Demokrasi Düzeyinin Ölçümü 

     Demokrasi düzeyinin ölçümü ele alınması gereken diğer bir önemli bir konu 

olmaktadır. Bu doğrultuda karşılaştırmalı siyaset bilimi alanlarındaki çalışmalar önem 

taşımaktadır. Bu çalışmalar arasında özellikle R.A. Dahl’ in poliarşi konusundaki 

araştırması dikkat çekmektedir. İdeal demokrasiye uygun olmayan poliarşi kavramı, 

siyasal bir sistemi anlatmaktadır. Çoğunluğun egemen olduğu bir devlet şeklini 

vurgulayan bu kavram günümüzde demokrasiyi uygulayan ülkelerde varlığını 

sürdürmektedir. R.A. Dahl, poliarşi kavramının demokrasinin kalitesini ölçtüğünü ve 

demokratik varlığı anlaşılır kılan birtakım göstergeler sunduğunu düşünmektedir. Dahl, 

demokrasiye sahip bir devlet yönetiminin ‘’katılım derecesi’’ ve ‘’rekabet derecesi’’ 

göz önüne alınarak iki şekilde ölçüldüğünü söylemektedir. Seçme hakkına sahip 

yetişkin nüfusun katılımını katılım derecesi ölçerken siyasal çıkarların tezahürünü ve 

siyasal irade oluşum sürecini rekabet derecesi ölçmektedir (Köktaş, 2001: 118). 

     Ülkeler çeşitli yönetim biçimleriyle demokrasiyi uygulamaktadırlar. Kimi ülkeler 

daha demokratikken kimileri demokrasi olgusunu sonradan kavramaktadırlar. Ülkelerin 

ne derece demokratik olduklarını anlamak için birtakım ölçüm endekslerine 

başvurulmaktadır. Literatürde var olan temel ölçüm endeksleri ‘’Bollen Endeksi’’, ‘’Poe 

ve Tata Endeksi’’, ‘’Polity Endeksi’’, ‘’Vanhanen Endeksi’’ ve ‘’Freedom House 

Endeksi’’ dir.  
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1.4.1. Bollen Endeksi 

      Liberal demokrasi anlayışına dayanan bir ölçüm yöntemi kullanan Bollen 

Endeksi’nde incelenen ülkelere 0 ile 100 arasında puanlar verilmektedir. Endeks puanı 

0’a yaklaşan ülkelerin yönetimi demokratik sayılamazken endeks puanı 100’e yaklaşan 

ülkelerin yönetimi daha demokratik olmaktadır (Oral, 2014: 18-19).  

      Bollen Endeksi 1950-1990 yıllarını kapsamaktadır. Bu endeks ile liberal demokrasi 

düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Bunu yaparken de yetişkin bireylere oy kullanma 

hakkının verilmesi, siyasi haklar ve sivil hürriyetler gibi göstergeler kullanılmıştır 

(Erkuş, 2016: 24). Endekste bulunan politik demokrasi toplam 6 değişkene bağlı 

olmaktadır. Bu 6 değişken şunlardır: Basın özgürlüğü, muhalefet grupların özgürlüğü, 

seçimlerin adil olması, hükümet yaptırımları, idareci seçimi ve yasama meclisinin 

seçimi. Basın ve muhalefet gruplarının özgürlüğü ile hükümet yaptırımları özgürlüğe 

konu iken seçimlerin adil olması, idareci ve yasama meclisinin seçimi halkın 

egemenliği ile alakalı olmaktadır (Manan, 2009: 41). 

 

1.4.2. Poe ve Tata Endeksi 

     Poe ve Tata, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Af Örgütü verilerini ele 

alarak kişisel bütünlük haklarını inceleyen bir endeks hazırlamışlardır. Bu endeksin 

hazırlanmasında demokratik eylemler gerçekleşirken, kişilerin maruz kaldıkları 

olumsuz etkenler etkili olmuştur. Poe ve Tata bu olumsuz etkenlerin ölçülmesinden 

yola çıkarak bu endeksi hazırlamışlardır (Oral, 2014: 17). 
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Tablo 1.1 Poe ve Tata Endeksinde Puanlama 

Puan İçerik 

1 Sağlam hukuk düzeni, politik 

cinayetlerin ve işkencenin az olması, 

politik tutuklamanın olmaması. 

2 Şiddet içermeyen politik aktivitelere 

yönelik tutuklamaların ve politik 

cinayetlerin az olması. 

3 Politik cinayetlerin ve tutuklamaların 

çok olması, politik görüşlerin kabul 

edilmesi 

4 Politik cinayetlerin ve tutuklamaların 

oldukça çok olması, politik ve fikri 

görüşlere yönelik terörist faaliyetlerin 

olması. 

5 Toplumun tüm kesiminde terörist 

faaliyetlerin yer alması, toplum 

liderlerinin görüşlerini ifade etmede 

karşılaştıkları sınırlamalar. 

    Kaynak: Manan, 2009: s. 42-43. 

     Puanlar 1’e yaklaştıkça kişisel bütünlük ve haklar koruma altındayken puanlar 

5’e yaklaştıkça kişisel bütünlük ve haklar bozulmaktadır. 

 

1.4.3. Polity Endeksi 

        Demokrasiyi ölçmek için kullanılan bir diğer endeks, Polity Endeksi’dir. Bu 

endeks rejim otoritesini araştırmak ve rejim değişikliklerini izlemek için uzun yıllardır 

kullanılan Polity Projesi kapsamında ortaya çıkarılmıştır. Polity Projesi, Ted Robert 

Gurr tarafından 1975 yılında geliştirilmiştir.Polity1, Polity2, Polity3, Polity4 şeklinde 

bilinen dört aşaması mevcut bulunmaktadır (Kalaycı ve Adtan, 2012: 201-202). 
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      20.yy’da 52 ülkeyi incelemeye başlayan Polity Endeksi zamanla 160 ülkeyi 

incelemeye başlamıştır. Polity Endeksi de diğer endeksler gibi ülkelere puanlar 

vermektedir. Endekste en mükemmel demokrasiye sahip ülkelere (+10) puan 

verilmektedir. En üst düzeyde otokrasi rejimi bulunan ülkeler ise (-10) puan almaktadır. 

(+10) puan ile (-10) puan arasındaki değişkenlik, demokrasi skorunun otokrasi 

skorundan çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Ayrıca Polity endeksi bağlarında 

ülkelerdeki yönetim biçimlerinden kaynaklanan özel durumlar için de özel puanlar 

verilmektedir. Geçiş döneminde bulunan ülkelere(-88)puan verilmektedir. Hükümet 

boşluğu bulunan ülkelere (-77)puan verilmektedir. Savaş halinde olan veya işgal edilmiş 

olan bir ülkeye de -66 puan verilmektedir (Manan, 2009: 43-44). 

 

1.4.4. Vanhanen Endeksi 

     Vanhanen endeksi, toplumun çoğunluğunun arzularına cevap verebilen  sistemler 

anlamına gelen poliarşinin ölçülmesine dayanmaktadır. Endeks, ülkelerin seçim 

unsurlarını ve demokratikleşme ölçümünü dikkate alarak oluşturulmuştur. Buradaki 

seçim unsurlarından kasıt, seçimlerdeki rekabet unsuru çerçevesinde 

değerlendirilirken seçmenlerin seçime katılımı ise katılım unsuru çerçevesinde 

değerlendirilmektedir (Manan, 2009: 44). Bu endeks ile hesaplanan ölçümde, baraj 

%10 olarak kabul edilmektedir. Tek partili bir sistemde rekabet sıfır iken, iki partili 

rekabetçi bir sistemde rekabet %50’ye yaklaşmaktadır (Köktaş, 2001).  

      Vanhanen, ülkelerdeki demokratikleşmeyi farklı araştırmalarla ele alınmaktadır. 

Endekste yer alan iki unsur şu şekilde formülize edilmektedir. Katılma derecesine 

K, rekabet derecesine R dersek, demokratikleşme düzeyi (D)= K x R/100 

şeklindedir. Buradaki K ve R’yi bulmak için de ayrı bir işlemin yapılması 

gerekmektedir. Bu işlem için de şu formül kullanılmaktadır:  

K= Seçmenlerin sayısı/yetişkin nüfus sayısı x 100 

R= 100 – Seçimdeki en kuvvetli parti 

     Bu formülde K ve R değerleri ne kadar yüksekse demokrasi o kadar iyi durumda 

demektir. Seçime katılım oranı düştükçe demokratikleşme değeri de düşmektedir. 

Seçime katılım oranı sıfır olunca demokratikleşme değeri de sıfıra düşmektedir. 
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Seçime katılma oranı yüksek, rekabetin derecesi düşükse veya yoksa sonuç yine 

düşük ya da sıfır çıkmaktadır. Bir zamanlar Doğu Almanya olarak adlandırılan 

bölgeye bakacak olursak, seçime katılım oranı yüksekken rekabet hiç yoktu. Bu 

yüzden Doğu Almanya’nın o dönemde demokratikleşme değeri de sıfırdı. 

      

1.5.5. Freedom House Endeksi 

       Uygulamalı çalışmalarda en çok kullanılan demokrasi ölçüm endeksi Freedom 

House Endeksi’dir. Endeks, dünyada demokratikleşme sürecini analiz etmektedir 

(Yıldız, 2009: 61). Freedom House endeksinden ilk olarak 1950’li yıllarda bireysel 

özgürlüğü ve politik eğilimleri inceleyip analiz eden Özgürlüğün Bilançosu raporunda 

söz edilmiştir. Daha sonra, 1972 yılına gelindiğinde, Raymond D. Gastil’in politik 

haklar ve sivil özgürlükler üzerinde yaptığı ‘’Özgürlük Üzerine Mukayeseli Çalışma’’ 

olarak isimlendirdiği çalışmasında verilen başlıklar altında Freedom House endeksi 

incelenmeye başlanmıştır. Endeks, Gastil’in çalışmasında Dünya’daki özgürlükleri ele 

alıp inceleyen başlıklar altında açıklandığı için birçok kişi tarafından Gastil Endeksi 

olarak bilinmektedir. Dünya’daki özgürlükleri detaylı bir biçimde inceleyen ve 

dünyadaki özgürlüklerin derecesi hakkında bilgi veren Freedom House Endeksi düzenli 

olarak her yıl endeks verileri yayınlamaktadır ( Beşkaya, Manan, 2014: 12).      

      Freedom House bünyesinde ABD tarafından 1972’den beri her yıl ‘’Freedom in the 

World’’ adlı rapor yayınlanmaktadır. Raporda siyasal haklar ve sivil özgürlükler yer 

almaktadır. Endekste ülkelerin yönetiminin ne kadar demokratik olduğu ve 

demokratikliklerinin dereceleri bazı temel ölçütler dikkate alınarak belirtilmektedir. Bu 

temel ölçütler arasında çok partili yönetim, rekabetçi sistem, halkın özgür ve adaletli 

tercihi, muhalefetlerin iktidara katılabilme olanakları gibi göstergeler yer almaktadır. 

Ülkelerde demokratik sistemlerden bahsedebilmek için önce söz konusu bu temel 

göstergelerin varlığından söz etmek gerekmektedir. Yani bahsedilen bu temel 

göstergelere sahip ülkelerin yönetimi daha demokratik olmaktadır. Ayrıca ülkelerin 

yönetiminde sivil özgürlükler ve siyasal haklara göre özgür, kısmen özgür veya özgür 

olmayan ülkelerin sınıflandırılması mevcut bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Freedom 

House Endeksi incelediği ülkelere 1 ile 7 arasında puanlar vermektedir. 1 tam puana 

sahip ülkelerin gelişmiş demokrasileri bulunmaktadır. 7 tam puana sahip ülkelerde ise 

demokrasinin varlığından söz etmek mümkün olmamaktadır (Başar, Yıldız, 2009: 60).  
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     Politik haklar ve kişisel özgürlükler reytinglerinin birleştirilmiş ortalamalarından 

yola çıkılarak 1.0 ile 2.5 arası puana sahip ülkeler özgür, 3.0 ile 5.5 arasında puana 

sahip ülkeler kısmi özgür ve 5.5 ile 7.0 arasında puana sahip ülkeler ise özgür olmayan 

ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır (Erkuş, 2006: 25). Bu sınıflandırma toplamda 192 

ülke ve 14 bölge seçilerek yapılmaktadır (Manan, 2009: 46). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİ VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 

Bu bölümde demokrasi ve ekonomik yapı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Demokrasi, 

ekonomik gelişmeyi/büyümeyi politik istikrarsızlık, yönetişim kalitesi, kamu kesimi 

büyüklüğü, gelir eşitsizliği, dış ticarette serbestleşme ve fiziki sermaye birikimi gibi 

kanallarla dolaylı olarak etkilemektedir. Demokrasinin bu kanallar üzerinden ekonomik 

yapıyı nasıl etkilediği açıklandıktan sonra gelir dağılımı ve gelir dağılımı adaleti 

üzerinde durulacaktır. Çünkü gelir dağılımı demokrasinin ekonomik yapıyı etkilediği en 

önemli kanal olmaktadır. Bu kapsamda alt başlık halinde demokrasi, iktisadi yapı ve 

gelir dağılımı ilişkisi açıklanacaktır. Daha sonra sürdürülebilir bir gelir dağılımı için 

adaletli gelir dağılımının sağlanması gerektiğinin üzerinde durulacaktır. Ekonomik 

gelişme ve demokrasi arasında bir ilişki olup olmadığını savunan yaklaşımlar ayrı ayrı 

alt başlıklar halinde açıklanacaktır. Bu yaklaşımlardan bir kısmı demokrasinin 

ekonomik gelişmeyi olumlu etkilediğini iddia ederken diğer bir kısmı ise demokrasi ile 

ekonomik gelişme arasında bir ilişki bulunmadığını öne sürmektedir. Son olarak, 

ekonomik performansın demokrasiyi nasıl etkilediğine yönelik literatürde var olan 

açıklamalar aktarılacaktır.  

 

2.1. Demokrasinin Ekonomik Büyümeyi Etkilediği Kanallar 

     Demokrasi ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyememektedir. 7 kanal üzerinden 

dolaylı olarak etkilemektedir. Bu kanallar şunlardır: 

A) Politik istikrarsızlık 

B) Yönetişim kalitesi 

C) Kamu kesimi büyüklüğü 

D) Beşeri sermaye düzeyi 

E) Gelir eşitsizliği 

F) Dış ticarette serbestleşme 

G) Fiziki sermaye birikimi 

(Tavares, Wacziarg, 2000: 1344 - 1348).  
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A) Politik İstikrarsızlık: Yönetimin istikrarı, politik sistemlerin önemli bir 

özelliği olmaktadır. Politik istikrarsızlık, gelecekteki politikalar hakkında 

belirsizlik yaratır ve politik ekonominin kaynakları için gayri meşru yollarla 

aşırı güç kullanımlarına yol açar. Böyle bir ortamda yönetimde bulunan 

yöneticilerin daha fazla rant elde etme çabalarının artacağı beklenmektedir. 

Bu durumda demokrasiler iktidarda bulunan politik güçlerin değişimi için 

şeffaf kurallar getirmektedir. Böylece demokrasiler, otokrasilerin şiddetli ve 

düzensiz değişimleri karşısında barışçıl ve öngörülebilir siyasi güç 

aktarımları sergileyebilmektedir (Tavares, Wacziarg, 2000: 1344). 

     Ülkelerin gelişim ve büyüme süreçlerine tarihsel açıdan bakıldığında, 

siyasi istikrarsızlığın ekonomik gelişim açısından önemi daha iyi 

anlaşılabilmektedir. Bu duruma örnek olarak, Japonya ve Arjantin 

ekonomisini gösterebiliriz. 1960’lı yıllar incelendiğinde, Arjantin’de kişi 

başına düşen milli gelir Japonya’dan daha yüksek olmaktaydı. Yani Arjantin 

ekonomisi Japonya ekonomisinden daha gelişmiş durumda görünmekteydi. 

Fakat aynı yıllarda yaşanan bu iyileşmenin hemen ardında Arjantin’de 

siyasal şiddet, darbe ve istikrarsızlık baş göstermeye başlamıştır. Siyasi 

istikrarsızlıktan etkilenen Arjantin ekonomisi Japonya ekonomisinin 

gerisinde kalmıştır. Siyasi istikrarın bu önemi aynı şekilde Türkiye 

ekonomisinin büyüme ve gelişme sürecindeki önemini de ortaya koyması 

gerekmektedir (Cevizli, 2013: 47). 

B) Yönetişim Kalitesi: Demokrasinin yönetim kalitesi üzerinde de etkisi 

bulunmaktadır. İhtiyari güce sahip yöneticiler, nüfusun genelinin pahasına 

daha küçük kesiminin faydalanabileceği politikalar kurma eğilimindedirler. 

Demokrasiler, politikaları düzenli bir şekilde kamuoyu incelemesine sunarak 

politika yapma kalitesini kolaylaştırmaktadırlar. Böylece suiistimallerin 

önüne geçmeyi başarmaktadırlar (Tavares, Wacziarg, 2000: 1344). 

     Demokrasinin olduğu ortamda iyi bir yönetim yoksa, demokrasi 

büyümeyi düşük seviyelerde etkilemektedir. Otoriter bir yönetimin 

sağlandığı bir ortamda yönetimin kalitesi ne kadar iyi ise büyümenin yüksek 

seviyelere ulaşması da o derece mümkün olmaktadır. Demokrasinin büyüme 

üzerinde etkili olmasındaki temel faktör, ekonomideki yönetim kalitesinin 

yüksek olmasıyla alakalı olmaktadır. Yüksek bir yönetim kalitesi ile faktör 
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verimliliği arasında etkileyici bir bağlantı bulunduğuna da ayrıca dikkat 

çekilmektedir (Doğan, 2005: 12).  

 

 

C) Kamu Kesimi Büyüklüğü: Bu kanal, hükümet faaliyetlerinin büyüme 

üzerindeki etkilerini finanse etmek için gereken ihtiyari vergilendirme 

maliyetleri ile sağlanan faydalar arasındaki ilişkiyi içermektedir. Barro ve 

Sala-i Martin 1992 yılında hükümet harcamalarının üretken olduğu basit bir 

endojen büyüme modelini incelemişlerdir. Model, büyümeyi maksimize 

edici bir vergi oranının olduğunu göstermektedir. Alasina ve Rodrik ise 1994 

yılında bireylerin vergilendirmeye oy verdikleri eşit olmayan sermaye ve 

işgücü dağılımına sahip olduğu bir ekonomiyi incelemişlerdir. Araştırmaları 

medyan seçmenin sermaye gelirinin emek gelirine oranı ne kadar düşük 

olursa vergi oranı da o kadar yüksek olacaktır sonucuna dikkat çekmektedir 

(Tavares, Wacziarg, 2000: 1346). 

     Ekonomik büyümeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için devletin sosyal 

harcamalarını sınırlama gereksinimine odaklanması gerekmektedir. Sosyal 

programların popülerliği artmış olabilir ve bazı gruplar faydalarını savunmak 

için iyi bir şekilde organize edilmiş olabilirler. Demokrasiler, bu tür 

grupların baskılarına karşı savunmasızlardır ve sosyal harcamaları kontrol 

altına almakta güçlük çekmektedirler. Otoriter siyasi düzenlemeler siyasi 

elitlere dağıtımcı baskılardan özerklik verdiklerinde hükümetin kaynakları 

çekme ve kamu mallarını sağlama yeteneği artacaktır. Böylece etkin 

ekonomik düzenleme sağlanmış olacaktır (Kurzman vd. 2000: 6).  

     Otokratik ve demokratik rejimlerde vergilendirme ve büyüme farklı 

boyutlarda olmaktadır. Otokratik rejimlerde askeri harcamalar demokratik 

rejimlere göre daha çok olmaktadır. Harcamaların kaynaklarını finanse 

etmek için artan vergi politikaları uygulanmaktadır. Vergilerin artışı ise daha 

düşük ekonomik büyüme gerçekleştirmektedir. Ayrıca, harcamaların 

finansmanının yetersiz olduğu durumlarda kredilere başvurulduğunda borç 

faizleri artmaktadır. Kamu harcamalarındaki bu aşırı artış bilindiği üzere, 

ulusal tasarruf oranlarını da azaltmaktadır. Harcamalardaki artış ve 

tasarruflardaki azalış ekonomik durumu her an kötüye sürükleyebilecektir ve 

bir ekonomik krizle karşı Karşıya kalınabilecektir. Böyle bir durumda 
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devletin harcamaları kontrol altında tutması gerekmektedir (Cevizli, 2013: 

53,54).  

 

 

D) Beşeri Sermeye Düzeyi: Daha yüksek bir insan sermayesi (beşeri sermaye), 

demokrasinin sonucu olabileceği gibi demokrasinin belirleyenleri arasında 

olması da muhtemel görünmektedir. Beşeri sermayenin unsurlarından olan 

eğitim harcamalarının önemli bir kısmının kamuya açık olması, beşeri 

sermayenin yeniden dağıtım unsuru içermesi anlamına gelmektedir. Eğitimin 

demokrasi talebini arttırması, demokrasi ile kalkınma arasındaki bağlantıyı 

sağlaması anlamına gelmektedir. Demokrasinin olduğu yerde demokratlar 

nüfusun temel ihtiyaçlarına diktatörlüklerden daha fazla cevap veriyorlarsa, 

tercih edilen politikalar insan sermayesi birikimini teşvik eden politikalar 

olmaktadır (Tavares, Wacziarg, 2000: 1346). 

     Birçok çalışma, demokrasinin beşeri sermaye kaynaklarında iyileştirici 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki beşeri 

sermayenin etkinliği ile demokrasinin gelişimi arasındaki ilişki kuvvetli 

olmaktadır. Yetersiz ve düşük nitelikteki beşeri sermaye 

demokratikleşmeden uzaklaşmaktadır. Demokrasinin uzun süre yaşadığı bir 

yerde beşeri sermayenin uzun ömürlü yapıya sahip olmasından dolayı 

belirgin derecede olumlu etki gösterebilmektedir (Barış, Erdoğmuş, 2018: 

92,93).  

 

E) Gelir Eşitsizliği: Gelir eşitsizliği ve derecesi aynı zamanda siyasi 

rejimlerden etkilenen toplumsal seçimlerden de kaynaklanmaktadır. 

Diktatörlükten demokrasiye geçişte toplu karar vermede yoksulların 

tercihlerine daha fazla ağırlık verilmesi beklenmektedir. Böyle bir durumda 

da yoksullar siyasi süreci kendi yararlarına kullanabilmektedirler. Aksi 

takdirde, gelir eşitsizliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi, verimli olmayan 

yüksek vergilendirmeye yol açacağından bu durum, daha düşük bir 

büyümenin olduğu bir ekonomiyi modelleyebilmektedir (Tavares, Wacziarg, 

2000: 1347). Çünkü demokrasi hükümete gelir eşitsizliğini ortadan 

kaldırmak için bir alan yaratmaktadır. Böylece hükümeti yüksek bir 
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vergilendirme oranı benimsemeye teşvik eder. Ülkeler gelişmiş aşamaya 

yaklaştıkça gelir eşitsizliği düzeyi de düşecektir (Babur vd., 2012: 204).  

     Bourguignon ve Verdier 2000 yılında yaptıkları çalışmada, kişi başına 

düşen gelir düzeyinin bir ülkenin demokratikleşme sürecinde önemli etkiye 

sahip olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmalarında dikkat çeken temel nokta, 

bir ülkedeki gelir eşitsizliğinin o ülkedeki ortalama büyüme sürecini ve 

demokratikleşme hızını hem pozitif olarak hem de negatif olarak 

etkileyebilmektedir (Doğan, 2005: 14). 

 

 

F) Dış Ticarette Serbestleşme: Dış ticaret serbestisi ile demokratikleşme 

arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Dış ticarette serbestleşme ile 

demokrasinin varlığı ve demokratikleşme sürecinin gelişimi incelendiğinde, 

ticari açıdan serbestleşme girişimlerinden önce demokratikleşmeye yönelimi 

belirtmekte fayda vardır. Dış ticarette serbestleşme konusunda çalışma yapan 

araştırmacılar çalışmalarında, yönetimlerin siyasi destek sağlamaları için 

girmiş oldukları demokratikleşme sürecinde uyguladıkları ticari engelleri 

kullanmada güçlük çektikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte 

yoğun emek faktörüne sahip ülkelerdeki yönetim liderleri demokratikleşme 

sürecindeki artışla birlikte ticari engelleri azaltmak gibi bir tercihleri de söz 

konusu olabilmektedir (Barış, Erdoğmuş, 2018: 93).  

     Çok sayıda çalışma, ticaret açıklığının ekonomik büyüme üzerindeki 

pozitif etkisini kanıtlamaktadır. Uluslararası ticaret, ülkelerin karşılaştırmalı 

üstünlüğün tüm avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktadır. Böylece, 

hem kişi başına gelir istikrarlı şekilde artmış olur hem de büyüme oranı 

yükselmiş olur. Ticaret aynı zamanda ürün pazarı rekabetinin iç derecesini 

arttırır, teknolojik aktarımları teşvik eder, daha büyük pazarlara erişim sağlar 

ve bölgesel veya küresel ekonomik düzenlemeler yoluyla daha fazla politika 

disiplini için teşvikler sağlayabilmektedir (Tavares, Wacziarg, 2001: 1347).  

 

 

G) Fiziki Sermaye Birikimi: Demokratik politika süreci, işçi çıkarlarının daha 

etkin bir şekilde temsiline imkan sağlamaktadır. Bu durum da ulusal gelirin 

sermaye ve emek arasındaki dağılımının emek lehine değişmesine yol 
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açabilmektedir. Diğer koşullar aynı olmak şartıyla demokrasilerde yüksek 

ücretler sermayeden elde edilen kazancın azalmasına, dolayısıyla özel 

yatırımlar için teşviklerin azalması sonucu ortaya çıkabilmektedir (Doğan, 

2005: 15). 

     Yatırımları arttırmak isteyen demokrasiler popüler olmayan önlemleri 

almaya cesaret edemezler. Sadece otoriter bir rejim bunu yapabilmektedir. 

Yatırım için gerekli kaynaklar demokratik yollarla toplanamayacağından 

demokrasilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi olumsuz olmaktadır 

(Kurzman vd., 2002: 6). Öte yandan, demokrasiler mülkiyet haklarını daha 

iyi bir şekilde güvenceye alarak ve sözleşmelerin uygulanmasını 

kolaylaştırarak yatırımın getirisini arttırabilmektedirler. Ayrıca fiziksel 

sermaye yatırımlarının oranı, ekonomik büyümenin en güçlü 

belirleyicilerinden biri olarak görülmektedir (Tavares, Wacziarg, 20001: 

1348).             

 

2.2. Demokrasi, İktisadi Yapı ve Gelir Dağılımı 

     Demokrasi ve iktisadi yapı arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Bunlar arsasında en önemli olanlarının başında gelir dağılımı adaleti 

gelmektedir. Bu başlık altında, iktisadi yapının hangi unsurlarının ve niçin demokrasiyi 

etkilediğinden bahsedilmektedir. Ayrıca, demokratik kurumların iktisadi yapıyı gelir 

dağılımı yoluyla nasıl etkilediği üzerinde durulmaktadır.        

     Gelir dağılımı, İktisat ve Sosyoloji alanlarında birçok araştırmacının çalışmasında 

yer alan güncel bir konudur. Çalışmalarda daha çok gelir dağılımındaki eşitsizlikler 

üzerinde durulmuştur. Gelir dağılımındaki eşitsizliğin birçok nedeni bulunmaktadır. 

Ancak temelde iki nedenin daha etkili olduğu söylenmektedir. Birinci neden, 1955 

yılında Kuznets tarafından İktisat literatürüne giren ‘’Kuznets Eğrisi’’ olmaktadır. Bu 

eğri, büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İkinci neden ise 

kurumsal yapının iktisadi büyüme üzerindeki etkisini analiz eden yaklaşımlardır. Bu 

yaklaşımlar, kurumların iktisadi büyüme sürecini doğrudan mı etkiler yoksa farklı 

değişkenler aracılığıyla dolaylı olarak mı etkiler sorusuna cevap aramaktadırlar. 

Kurumsal yapının iktisadi büyümeyi dolaylı olarak nasıl etkilediğini anlamak için 

demokrasi kavramı üzerinde durulmaktadır (Aravcı vd., 2018: 74).      
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     Bir ülkedeki politik yapı sadece siyasal süreçleri değil, aynı zamanda o ülkenin 

piyasa yapısını da etkilemektedir. Piyasa yapısı üzerinde yaratılan bu etki, hukuk 

sistemi, seçim sistemi ve gayri resmi kurumlar gibi araçlarla gerçekleşmektedir. Politik 

yapının iktisadi sistemin önemli bir belirleyicisi olması, gelir dağılımı sürecini doğrudan 

etkileyebilme sonucunu doğurmaktadır. Demokratik bir politik yapıya sahip ülkelerde 

her siyasi seçim, bir sonraki dönemde şekillenecek olan resmi ve gayri resmi iktisadi ve 

politik kurumların oylanmasını ifade etmektedir. Ekonomi açısından ise bu durum, bir 

sonraki dönemde meydana gelecek gelirin nasıl bölüşüleceği üzerine bir oylamayı ifade 

etmektedir. Bu bağlamda, demokrasi, seçimler aracılığıyla gelir dağılımını eşitleyici bir 

rol üstlenmektedir. Yani, demokrasi, gelir dağılımı adaletinin önemli bir belirleyicisi 

olmaktadır (Aravcı vd., 2018: 74). Gelir dağılımı ne kadar adaletliyse özgürlük alanı da 

o kadar geniş olmaktadır. Bu durumda sürdürülebilir bir demokrasi ortamı 

yaratılmaktadır. Adaletli bir gelir dağılımının sağlanması demek, özgürlüğü kısıtlayacak 

engellerin ortadan kalkması demektir. Geniş bir özgürlük alanı sağlanması da daha 

sağlıklı ve kaliteli bir demokratik ortamın sağlanmasına olumlu yönde etki etmektedir. 

     Piyasa ekonomisinin yarattığı gelir dağılımını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Bunlar arasında, doğuştan gelen yeteneklerin ve mülkiyet haklarının dağılımı, 

teknolojinin doğası ve yatırım fırsatlarını belirleyen piyasa yapıları ile beşeri ve fiziki 

sermayenin dağılımı yer almaktadır. Ancak herhangi bir piyasa sistemi, daha büyük bir 

siyasi sisteme gömülü dür. Siyasi sistemin dağıtım üzerindeki etkisi, o sistem tarafından 

çıkarılan yasalara, kurumlara ve politikalara bağlıdır. Siyasi gücü nüfusun dar bir 

kesiminde –demokratik olmayan rejimlere özgü olmak- yoğunlaştıran kurumların daha 

fazla eşitsizlik yaratmaları tahmin edilebilmektedir. Böyle bir etkinin işleyebileceği 

çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri, baskı yoluyla politik olarak güçlü 

olanı toplumun geri kalanı pahasına kullanan politikalar yaratmak ve yaratılan bu 

politikaları yürürlüğe koymaktır. Bu politikalardan en önemlisi, ücretleri düşüren 

politikalar olmaktadır. Örneğin, 1994’ten önce Güney Afrika’da Apertheid’de, azınlık 

beyaz nüfusunun egemen olduğu siyasi sistem, ücretleri azaltmak için siyah 

Afrikalıların işgali ve konut seçimleri üzerine hükümet düzenlemeleri getirdi 

(Acemoğlu vd., 2013: 1). Söz konusu gelir dağılımındaki adalet toplumu ciddi şekilde 

etkilemektedir. Adaletli bir gelir dağılımı toplumsal huzuru sağlarken adaletli olmayan 

bir gelir dağılımı toplumsal huzuru bozmaktadır. Toplumsal huzurun olmadığı bir 

ortamda zenginler ve yoksullar arasındaki kişi başına düşen gelir düzeyi farkı da ciddi 
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derecede artmaktadır. Böyle bir ortamda demokrasinin kalitesi düşmekte ve 

sürdürülebilirliği sağlanamamaktadır. Aslan (2015)’e göre, yoksullar ve zenginler 

arasındaki bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için uygulanan sosyal politika 

araçlarındaki yetersizliğe çözüm bulunmalı ve ülke başarılı bir şekilde yönetilmelidir. 

Toplum hoşnutsuzluğu ancak bu şekilde giderilmektedir.  

 

2.3. Demokrasi ve Ekonomik Yapı Arasındaki İlişkiye Yönelik Yaklaşımlar 

     Demokrasi, hiçbir zaman hiçbir özel ekonomi öğretisini içermemektedir. 

Demokratik yönetimler, daima serbest piyasa yanlılarını ve adanmış sosyalistleri ayrım 

gözetmeden kabul eden yönetimler olmuşlardır. Ayrıca ekonomik özgürlükler 

demokratik toplumlarda ana öğe olarak kabul edilmiştir. Özgür bir toplumda çalışan 

insanlar ücret, sağlık ve emeklilik haklarına sahip olmakla birlikte çalışma koşullarıyla 

ilgili isteklerde bulunma, işverenle pazarlık yapma ve şikâyet etme gibi olanaklara da 

sahip olmaktadırlar. Çağdaş demokrasilere sahip devletlerdeki ekonomik sistemler ne 

tümüyle devlet kontrolündedir ne de özel teşebbüsün bir karması olmaktadır. Fiyatlar 

devlet tarafından belirlenerek değil, üreticiler ve tüketiciler tarafından serbest piyasa 

ortamında bağımsız kararlarla belirlenmektedir. Serbest piyasa ortamı, ekonomilerde 

kritik rol oynamaktadır. Siyasal olduğu kadar ekonomik işlerde de özgürlük oldukça 

önem arz etmektedir. Demokrasiyi sağlamada önemli bir unsur olarak kabul edilen 

özgürlük, tek başına ekonomik başarıyı garanti edememektedir. Ancak ekonomik 

özgürlükler üzerindeki baskının varlığı ekonomiyi başarısızlığa sürükleyebilmektedir. 

Mesela otoriter rejimler örneğine bakacak olursak, bu rejimlerde nadiren de olsa 

ekonomik sıçramalar yaşadığı durumlarda bile yurttaşlarına siyasal alanda tanımadıkları 

özgürlüğü ekonomik alanda tanımaktadırlar. Bu tür rejimlerdeki başarı, uzun vadedeki 

rejimi güçlendirememiş olsa da insanların ekonomik alandaki özgürlükleriyle orantılı 

olarak siyasal alanda özgür olma isteklerine katkıda bulunmaktadır (TDV, 1999: 71-73).  

     İktisat tarihi boyunca iktisat ile iktidar arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 

yaklaşımlar süregelmiştir. Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marks gibi iktisatçıların 

çalışmalarında iktisat ve iktidar arasındaki mücadeleye sık rastlanmaktadır. Önde gelen 

bu iktisatçıların çalışmalarında üzerinde durulan konular, devletin ekonomik büyüme ve 

kalkınma üzerindeki rolü üzerine olmaktadır. Devletin bu rolünün eşitliği ve özgürlüğü 

nasıl etkilediği sorusu da ayrıca gündeme gelmektedir. Bu sorulara ve aranan cevaplara 
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devlet-halk ilişkisini ele alan bu iktisatçıların çalışmalarında yer almaktadır (Erkuş, 

2016: 26).  

     Demokrasi ile ekonomik yapı arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulayan 

yaklaşımlar, çalışmalarında bu ilişkinin ne şekilde olacağına yer vermişlerdir. Bazı 

yaklaşımlar demokrasi ve ekonomik yapı arasındaki ilişkinin olumlu olduğunu 

söylerken, bazı yaklaşımlar olumsuz olduğunu söylemektedirler. Belirli yaklaşımlar 

bakımından ise, bu ikisi arasında  herhangi bir ilişki yoktur.   

 

2.3.1.  Demokrasi ve Ekonomik Yapı Arasındaki İlişkinin Olumlu 

Olduğunu Savunan Yaklaşımlar 

     Demokrasi ile ekonomik yapı arasındaki olumlu ilişki ilk kez 1959 yılında Lipset 

tarafından incelenmiştir. Lipset, çalışmasında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerini 

dikkate almıştır. Ülkelerin sanayileşme düzeyi, eğitim ve şehirleşme oranı ve servet 

verileri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada ele alınan bu faktörlere demokratik ülkelerde 

daha çok rastlanırken, demokratik olmayan ülkelerde daha az rastlanmaktadır. 

Çalışmanın temel hipotezinde yer alan gelir düzeyi-demokrasi ilişkisi bağlamında 

ulaşılan sonuç, ekonomik yapı ile demokrasi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 

göstermektedir (Oral, 2014: 21). Yani, gelir düzeyi daha düşük ülkelerin daha az 

demokratik, gelir düzeyi daha yüksek olan ülkelerde güçlü demokratik yapıların 

etkilerinden söz edebiliriz. 

     Demokratik yönetim anlayışı dikkate alınarak literatürdeki çalışmalara bakacak 

olursak, dünyada güçlü bir demokrasinin etkilerinden söz edebiliriz. Bu çalışmalardan 

yola çıkarak demokrasinin ekonomik yapı üzerinde olumlu etkileri olduğunu 

söyleyebiliriz. Örneğin, en fazla demokrasiye sahip ülkeler en zengin ülkeler olarak 

görülmektedirler (Uslu, 2012: 17). Sağlam demokratik kurumları bulunan ülkeler daha 

iyi bir ekonomik büyüme sağlamaktadırlar. Ekonomik büyüme yolunda gelişme 

gösteren ülkeler de daha zengin ülkeler olmaktadırlar. Bugünkü demokratik yönetime 

bakıldığında, çok daha fazla ülke tarafından inşa edilmektedir. Çünkü yoksullar da dahil 

olmak üzere her vatandaşın ihtiyaçlarını duyarlı bir şekilde sağlanması demokratik 

yönetimi benimseyen ülkelerin hedefleri arasında yer almaktadır. 
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      Demokrasi ve ekonomik yapı arasında olumlu yaklaşımlarda bulunanlara göre, bu 

pozitif ilişki toplumun ihtiyaç ve özlemlerinden kaynaklanmaktadır. Toplumun 

ekonomik ihtiyaç ve özlemlerinin yanı sıra demokratik ihtiyaç ve özlemleri de 

bulunmaktadır. Tarih boyunca ekonomik gelişme demokrasinin birbirinden koptuğu 

durumda olumsuzlukların da beraberinde yaşanacağı tahmin edilmektedir. Sağlam bir 

demokratik yapıya sahip olmak için ekonomik gelişme özendirilmeli, ihtiyaç duyulan 

ekonomik ve sosyal tedbirler alınmalıdır. Aynı şekilde, başarılı bir ekonomik 

gelişmenin sağlanabilmesi demokratik katılımın payına bağlı olmaktadır (Doğan, 2005: 

4). 

     Ekonomik yapı içerisinde kısa dönemde istikrarlı büyümenin, yatırımın ve tüketim 

imkanlarının sağlanması açısından daha az riskli olan demokrasiler ekonomik gelişmeye 

olumlu katkıda bulunmaktadırlar. Sağlıklı demokratik kurumlar ekonomik krizler 

karşısında da dayanıklı olmaktadırlar. Demokrasi, ekonomik yetki devrini 

kolaylaştırarak ulusal alandaki enerjilerin ve kaynakların mobilizasyonunu ekonomik 

gelişme doğrultusunda hızlandırmaktadır (Cevizli, 2013: 37-38).  

     Lipset dışında, demokrasi ile ekonomik yapı arasında olumlu bir ilişki olduğunu 

savunan diğer araştırmacılar, Tavares ve Wacziarg (2001), Helliwell (1994) ve Feng 

(1997)’dir. Tavares ve Wacziarg’ın 2001 yılındaki çalışmasına göre demokrasi, beşeri 

sermaye birikimini arttırarak ve gelir eşitsizliğini azaltarak ekonomik gelişmeye olumlu 

katkı yapmaktadır. Helliwell 1994 yılındaki çalışmasında politik haklar ve sivil 

özgürlüklerin GSYİH ve ortaokula gitme oranı ile doğru orantılı olduğunu göstermiştir. 

Bir ülkede ortaokula gitme oranı ne kadar yüksekse, o ülkenin beşeri sermayesi de aynı 

derecede iyi demektir. Dolayısıyla bu durum, ekonomik gelişmeye katkı yapmaktadır. 

Feng’in 1997 yılındaki çalışmasında ise 1960-1980 dönemleri arası incelenmiştir. 

Çalışmada hükümet ve rejim değişikliklerinin ekonomik gelişme üzerindeki etkisi 

gösterilmiştir. Düzenli hükümet değişimleri ekonomik gelişmeyi olumlu etkilerken 

rejim değişiklikleri olumsuz etkilemektedir. Çalışmadan çıkarılan sonuca göre, 

demokrasi düzenli hükümet değişimlerini sağlarken rejim değişikliklerine engel 

olmalıdır (Beşkaya, Manan, 2014: 20). 
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2.3.2. Demokrasi ve Ekonomik Yapı Arasındaki İlişkinin Olumsuz 

Olduğunu Savunan Yaklaşımlar 

     Demokrasi ile ekonomik yapı arasındaki olumsuz ilişki ilk kez 1994 yılında 

Barro’nun çalışmasında incelenmiştir. Çalışma, 1960-1990 yılları arasını kapsamaktadır 

(Manan, 2009: 59). Barro’nun çalışması, demokrasinin belli bir seviyeye kadar 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yaratırken belli bir seviyeden sonra, demokrasi 

düzeyi arttıkça, olumsuz etki yaratmaya başlamaktadır. Benzer bir çalışma da Olk 

tarafından yapılmıştır. Olk’a göre, demokrasi ile ekonomik yapı arasındaki ilişki S 

eğrisine benzemektedir. Yani, demokrasi yokken ekonomik gelişme daha iyi 

sağlanırken demokrasi olgusunun var olmasıyla ve giderek artan bir 

demokratikleşmeyle daha iyi ekonomik gelişme sağlanamamaktadır (Oral, 2014: 29).  

     Demokrasinin ekonomik yapıyı olumsuz etkilediğini savunan başka bir görüşe göre, 

demokrasi ekonomik gelişme için zorunlu olan yatırımları olumsuz etkilemektedir. 

Kişilerin oy kullanma haklarını elde etmeleriyle uzun vadeli iktisadi kararlarda 

bulunmak yerine, günlük tüketim ihtiyaçlarının karşılanması isteğinde 

bulunmaktadırlar. Uzun vadeli iktisadi kararlar düşünülmediğinden yine uzun vadedeki 

riskli ve maliyetli yatırımlar durgunluk sürecine girmektedir (Çiftçi, 2017: 49). Ayrıca 

demokrasi, hükümet harcamalarını arttırarak fiziksel sermaye yatırımlarını azalttığı için 

ortaya çıkan maliyet etkisinden dolayı ekonomik yapı üzerinde olumsuz bir etki 

yaratmaktadır (Manan, 2009: 59).  

     Yine Manan (2009), demokrasinin ekonomik yapı üzerindeki etkisini şöyle 

açıklamaktadır: Belli gruplar demokratik kurumlara baskı uygulayacağından dolayı 

ekonomik gelişme de olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Dolayısıyla, desteklenen 

endüstriler ve şirketler piyasada başarısız olacaktır. Bu başarısızlık ekonomik yapıyı 

ciddi derecede etkileyeceğinden hedeflenen ekonomik gelişme de sağlanamayacaktır. 

Hatta ekonomik gelişmeye yolunda ilerleme sağlamanın aksine gerileme görülecektir.  
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2.3.3. Demokrasi ve Ekonomik Yapı Arasında İlişki Olmadığını Savunan 

Yaklaşımlar  

     Demokrasi ve ekonomik yapı arasında olumlu veya olumsuz bir ilişki olabileceği 

gibi bazı görüşlere göre de herhangi bir ilişkiden söz edilememektedir. Bazı ülkelerin 

demokrasileri iyi durumdayken ekonomileri gelişememektedir. Bazı ülkelerde ise tam 

tersi durum söz konusu olabilmektedir. Ülkelerin demokrasileri ve ekonomileri aynı 

oranda gelişmiş veya geri kalmış olsa bile aralarında birbirini etkileyen bir bağ olduğu 

söylenemez.  

     Demokrasi ve gelir dağılımı ilişkisi üzerine çalışma yapan bir kısım araştırmacılarda 

demokrasinin gelirin yeniden dağılımı konusunda bir baskı unsuru olduğu tespitleri 

bulunmaktadır. Bir baskı unsuru olarak uygulanan demokrasiler kamu harcamalarını 

arttırma yoluyla gelir düzeyinde azalmalar meydana getirmektedir. Bu durum da 

ekonomik gelişmeye zarar vermektedir (Erkuş, 2016: 53).  

     Demokrasi ve ekonomik performans arasında bir ilişkinin bulunmadığını iddia etmek 

üzere ortaya atılan görüşler bu iddialarını iki kavram arasında bir bağın olmadığı veya 

ilişkilerinin güçlü olmadığı yönünde kanıtlamaya çalışmaktadırlar (Manan, 2009: 57). 

Demokrasi ve ekonomik gelişme arasında sistematik bir ilişkinin var olduğuna şüphe 

duyan görüşlere göre, yönetim sistemi ile ekonomik gelişme/kalkınma arasında net 

olmayan bir ilişki olduğu için ekonomik gelişme için demokrasinin mi yoksa 

otokrasinin mi daha iyi bir politik sistem olduğu sonucuna ulaşmak da pek mümkün 

olmamaktadır (Barış, Erdoğmuş, 2018: 91).  

     Olk, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu bir çalışmasında, Afrika ülkelerini dikkate 

alarak demokrasi, kişi başına düşen gelir ve tüketim miktarı gibi değişkenleri kullanarak 

demokrasi ve ekonomik gelişme arasında net olmayan ilişkiyi netliğe ulaştırmak 

istemiştir. Çalışmasının sonunda Afrika ülkelerinin demokrasileri, kişi başına düşen 

gelirleri ve enerji tüketim miktarları arasında bir ilişkinin olmadığını vurgulamıştır. 

Benzer şekilde, Brunetti de bu konuda yapmış olduğu çalışmasında demokrasi ile 

ekonomik gelişme arasında bir ilişkinin olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır (Oral, 2014: 

32). 

     Demokrasinin mi yoksa diğer yönetim sistemlerinin mi ülkenin büyüme ve 

kalkınmasına etkisinin daha fazla olduğuna yönelik görüşler farklılık arz etmektedir. 
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Rao, 1984 yılında yapmış olduğu çalışmasında, diktatörlüğün büyüme ve kalkınmadaki 

önemine dikkat çekmektedir. Çünkü ona göre, diktatörlüğün tasarruf ve yatırımları 

tetikleyici etkisi bulunmaktadır. Olson ise 1992 yılında yapmış olduğu çalışmasında, 

Rao’nun görüşünün aksine, diktatörlüğün yapısındaki düşük verimliliğe dikkat 

çekilmektedir. Ona göre, kişisel hakların sağlandığı ekonomiler daha başarılı olmaktadır 

(Manan, 2009: 58). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜN İNCELENMESİ 

     Bu bölümde özgürlük kavramının ne olduğu ifade edildikten sonra ekonomik 

özgürlük üzerinde durulmaktadır. Ayrı başlıklar halinde ekonomik özgürlüğü 

tanımlayıp önemine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, ekonomik özgürlük ve siyasi özgürlük 

arasındaki ilişki yine bu bölümde ele alınmaktadır. 

 

3.1. Özgürlük Kavramına Genel Bir Bakış 

      Özgürlük, farklı yorumlara açık bir kavramdır. Yetişkin olmayan bir birey 

açısından, "ebeveynlerinden bağımsız bir şekilde davranmak" tır, bir kadın bakımından 

"kısıtlamalara maruz kalmamak" tır, İş kurmak isteyen bir kişi itibariye "iş önündeki 

engellerin kalkması" anlamına gelebilir. Dolayısıyla özgürlük, kişinin kendi bakış 

açısıyla yorumlanabilmektedir. ‘’Kime göre özgürlük?’’ ‘’Neye göre özgürlük?’’ Bu 

sorularının yanıtını ararken geniş perspektifte çeşitli alanlara ve bu alanlardaki bakış 

açılarına bakmak gerekmektedir.   

     Özgürlük farklı alanlarla karşılaştırıldığında Hayek’in çalışması bunu açıklayıcı bir 

şekilde anlatmaktadır. Hayek, gerçek özgürlüğün ne olduğunun tespitinde diğer 

özgürlük biçimlerinin analiz edilmesinin önemli bir yol gösterici olduğu gerekçesini öne 

sürmektedir. Özgürlük alanındaki siyasi özgürlük, iç özgürlük ve güç özgürlüğü 

kavramlarını eleştiren Hayek, gerçek özgürlüğü negatif özgürlük kavramıyla 

açıklamaktadır. Hayek’e göre bir insan hem fakir hem de özgür olabilmektedir. Hatta 

özgür olmak bazen açlıktan ölmek, maliyeti yüksek hatalar yapmak ve ölümcül riskler 

almak da olabilir. Burada önemli olan özgürlüğün bir “bireysel sorumluluk” boyutunun 

olduğunu unutmamaktır. Hayek’in burada vurgulamak istediği konu da özgürlüğün 

sorumluluk boyutu ile negatif özgürlük arasındaki bağın varlığı olmaktadır. İfade 

edildiği gibi Hayek, özgürlüğün bu üç formülasyonuna bireysel özgürlük formatından 

yaklaşmamakta ve bu üç özgürlük türünü pozitif özgürlük olarak nitelendirmektedir. 

Hayek için önemli olan negatif özgürlüktür ve negatif olma vasfı sadece özgürlüğe 

mahsus değildir; barış, güvenlik, sükunet de negatif karakterli olgular olarak 

görülmektedir (Kurt, 2006: 201, 202).  
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     Özgürlük, anlamı ve sınırları kesin olarak belirlenememiş bir kavram olup 

toplumlarda önemi giderek artmaktadır (Taşar, 2007: 145). Kişinin kendi iradesiyle 

karar verebilme anlamına gelen özgürlük, göreceli bir kavram olmaktadır. Kendi 

iradesiyle karar alabilen birey hayatın her alanında kendini daha özgür hissedebilecektir. 

Kendisini özgür hissedebilen birey ise zorlukların üstesinden gelerek sorumluluklarını 

yerine getirebilecektir. Özgür olan insan yaptıklarından yine kendisi sorumlu olacaktır. 

     Özgürlük kavramı üzerine incelemelerde bulunan bazı düşünürler, özgürlüğün 

kişinin en temel hakkı olduğunu savunmaktadırlar. Ünlü filozof John Locke, insanın 

doğuştan gelen üç temel hakkının olduğunu söylemektedir: Yaşam hakkı, özgürlük 

hakkı, mülkiyet hakkı. Locke, yaşam ve mülkiyet hakkının esasta özgürlük hakkının bir 

parçası olduğunu belirtmektedir. Mülkiyet hakkını ise her insanın bir mülkü olduğunu 

ve bu mülkün sadece kendisine ait olduğunu söyleyerek kişinin çabası sonucu ürettiği 

şeylere sahip olma özgürlüğü olduğunu ifade etmektedir (Aktan, 2015: 58). Friedrich 

Hayek’e göre ise özgürlük, kişinin başkalarından bağımsız olarak rahatça hareket 

edebilmesidir. Bu tanıma göre özgürlük, ‘’negatif özgürlük’’ alanı içerisinde 

bulunmaktadır. Negatif özgürlüğün temelinde, bireylerin herhangi bir baskı veya 

zorlamanın etkisinde kalmadan kendi tercihlerini hayata gerçekleştirebilmeleri yer 

almaktadır. Bu noktada Hayek’in özgürlük teorisinde zorun mahiyeti ve işlevi ile irade 

serbestisi konularının önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz (Kurt, 2006: 200, 201). 

Siyasi özgürlüğün temelinde iktisadi özgürlüğün yattığını savunan Friedrich Hayek, 

liberal demokratik sistemin ve sivil özgürlüklere saygının sadece kapitalist ekonomik 

düzende gelişebileceğini de ileri sürmektedir (Ekici, 2015: 86).  

      Kişinin özgürlüğünden etik olarak söz edebilmek için toplumsal özgürlüğü de ele 

almak gerekir. Toplum, kişinin özgürlüğünde taşıyıcı konumdaysa toplumsal 

özgürlüğün irdelenmesiyle özgürlük ortaya çıkarılabilir. Bir fikir ve değer olarak 

karşımıza çıkan toplumsal özgürlükler çeşitli özgürlükleri de akla getirir. Kamu 

hayatındaki özgürlük ve bireysel özgürlükten söz edilebilir. Kamu hayatındaki 

özgürlük, yurttaş olan kişilerin siyasi haklarından yararlanmaları anlamına gelirken 

bireysel özgürlük, yasalar yoluyla devlet otoritesinin birey karşısındaki tutumuna bağlı 

olmaktadır. Diğer bir deyişle, devletin kişinin özgürlüğü karşısında aldığı tavır, o 

özgürlüğün sınırını belirler. Bu nedenle insan özgürlüğü ve devlet otoritesini bir arada 

görmek gerekir (Fırıncı, 2004: 6,7).                                                                                 
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3.2. Ekonomik Özgürlüğü Tanımlamak 

     Farklı yorumlara açık olan özgürlük kavramı gibi ekonomik özgürlüğün de çeşitli 

tanımları bulunmaktadır. Günlük dilde kullanılan ekonomik özgürlük ile iktisadi olarak 

tanımlanan ekonomik özgürlük tamamen farklıdır. 

     Ekonomik özgürlük kavramı, günlük dilde ekonomik bağımsızlık veya kimseye 

muhtaç olmama durumu olarak ifade edilmektedir. Ancak, iktisadi olarak ekonomik 

özgürlük, bireysel tercih, özel mülkiyet ve mübadele serbestisinin varlığı olarak 

tanımlanmaktadır. Piyasa ekonomisinin temel nitelikleri ile ekonomik özgürlük arasında 

bir benzerlik bulunmaktadır. A. Smith’in yıllar önce ekonomik özgürlük ile ilgili yaptığı 

çalışmada gönüllü mübadele, serbest rekabet ve kişilerin ve mülklerinin korunmasının 

mevcut olduğunu anlatmaktadır. Burada ekonomik politikaların temel unsurlarını 

tanımlama amacı güdülmektedir (Yalman ve diğerleri, 2011: 434). Klasik 

düşünürlerden olan Milton Friedman’a göre ekonomik özgürlük, mülkiyet haklarının 

korunması, özel üretim araçlarının olması, piyasaya giriş çıkış engellerinin 

bulunmaması ve serbest rekabetin olması şeklinde tanımlanmaktadır (Oral, 2014: 46). 

      Farklı biçimlerde tanımlanan ekonomik özgürlük, geniş bir tanıma göre; kişilerin 

mal ve hizmetlerindeki değişim işlemlerinde devlet kontrolünün olmaması, yurt içinde 

ya da yurt dışında mal ve hizmet değişiminin gönüllülük esasına göre yapılması, 

kişilerin iktisadi tercihlerinde ve mülkiyet haklarında devlet güvencesinin olmasıdır 

(Güney, 2017:1110).  

      Ekonomik özgürlük kavramını 2012 yılında yaptıkları çalışmada en geniş şekliyle 

tanımlayan Miller ve Kim’e göre, bireylerin geçim peşindeyken özerklik içinde hareket 

edebilecekleri bir durum ‘’ekonomik özgürlük’’ olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik 

özgürlüğe ilişkin herhangi bir tartışma, bireyler ve hükümetler veya diğer örgütlü 

gruplar arasındaki ilişkiyi dikkate almaktadır (Miller, Kim, 2012: 13).  
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3.3.Ekonomik Özgürlüğün Bireyler ve Toplumlar Açısından Önemi 

     Ekonomik özgürlük, ekonomik fırsatları garanti altına alıp bu fırsatları 

genişletmektir. Ekonomide kaynakların kıtlığından çok fırsat kıtlığı önemlidir. 

Ekonomik özgürlük bu noktada bireyleri yaratıcı olmak ve yenilik yapmak konusunda 

cesaretlendirmektedir. Böylece yeni meslekler, yeni endüstriler ve yeni faaliyetler 

ortaya çıkmaktadır. İş ve istihdam imkanlarının gelişmesi de toplumdaki ekonomik 

tabanı genişletmektedir. Ayrıca daha özgür ekonomiler, serbest ticareti olan ve yüksek 

vergi ve enflasyondan kendini koruyan ülkeler, ekonomik özgürlüğü kısıtlamış olan 

ülkelere göre geliri artmaktadır ve hızlı bir büyüme yaşamaktadır (Acar ve Bilir, 2014: 

21). 

     Ekonomik özgürlük, aynı zamanda piyasa güçlerine karşılık olarak üretici ve 

tüketicilerin tercihlerindeki değişikliği ayarlamakta ve ekonomik büyümeyi 

sağlamaktadır. Böylece, kişi ekonomik kararlarını alırken daha rahat hareket 

edebilecektir (Altınışık ve diğerleri, 2011: 6). 

     Ülkelerin kalkınmasında da ekonomik özgürlük büyük önem taşımaktadır. Yapılan 

bazı çalışmalar, ekonomik refahın kaynağının ekonomik özgürlük olduğunu 

göstermektedir. Çalışmalarda, ekonomik özgürlük ile ekonomik refah arasındaki 

ilişkinin tesadüfü olmadığı kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu ilişkinin iddiasını 

kuvvetlendirmek için özgür olan ve olmayan ülkelerdeki kişi başına gelir, ortalama 

yaşam beklentisi, politik haklar ve sivil özgürlükler gibi bazı önemli istatistiklere 

bakmak gerekmektedir. Gwartney vd. 2017 yılı verilerini dikkate alarak 2019 yılında 

hazırladıkları "Economic Freedom Of the World" isimli raporda, ülkelerin özgürlük 

seviyelerine göre kişi başına gelir, ortalama yaşam beklentisi, politik haklar ve sivil 

özgürlükler verilerine yer vermektedirler. Rapora göre, özgürlüğü yüksek ve düşük olan 

ülkelerdeki kişi başına düşen gelir seviyeleri karşılaştırıldığında; dünyadaki en özgür 

ülkelerdeki kişi başına düşen gelir 36,770$ iken, özgürlüğü düşük olan ülkelerdeki kişi 

başına düşen gelir 6,140$ olmaktadır. Ekonomik yönden daha özgür olan ülkelere 

bakıldığında, kişi başına milli gelirin daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine 

ekonomik olarak daha özgür ülkelerdeki insanların ortalama yaşam beklentileri 79 yıl 

iken, daha az ekonomik özgürlüğe sahip ülkelerdeki insanların yaşam beklentileri ise 65 

yıldır. Görüldüğü gibi, ekonomik özgürlüğü yüksek olan ülkelerdeki insanların yaşam 

süreleri ekonomik özgürlüğü düşük olan ülkelerde yaşayan insanlara göre ortalama 14 
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yıl daha fazla olmaktadır. Politik haklar ve sivil özgürlükler bakımından ise özgürlüğü 

en yüksek olan ülkelerdeki politik haklar derecesi 1.5 ve sivil özgürlükleri 1.6 iken, 

özgürlüğü en düşük olan ülkelerdeki politik haklar derecesi 4.9, sivil özgürlükler 

derecesi 4,7 olmaktadır. 1 puan en yüksek dereceyi, 7 puan ise en düşük dereceyi ifade 

ettiğine göre, politik haklar ve sivil özgürlükler bakımından şu yorumu yapabiliriz: 

Özgürlüğü en yüksek olan ülkelerde politik haklar ve sivil özgürlükler derecesi yüksek 

iken, özgürlüğü en düşük olan ülkelerdeki politik haklar ve sivil özgürlükler derecesi 7’ 

ye yaklaştığı için daha düşük olmaktadır (Gwartney vd., 2019: 18,21).                                                                                                                                 

      Ekonomik fırsatların eşitsiz bir şekilde dağıtılması, refahı arttırmada bir faktör 

olmamaktadır. Topluma sunulan fırsatların aynı zamanda adil bir biçimde dağıtılması 

gerekmektedir. Fırsatlardaki dağıtım adil olmadıkça insanların yeni bir icat ya da 

değerli bir yatırım fikrini uygulama şansı yok olacaktır. İktisadi alandaki özgürlük ise 

eşit şartlar sağlanmasını ve sınırlandırılmaların kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır 

(Acemoğlu ve Robinson, 2020: 173). Böylece kişiler kendi iradeleriyle diğer insanlara 

zarar vermeden tercihte bulunarak diledikleri şekilde mal alıp satma, tasarruf, yatırım, 

vs. gibi işlemlerde bulunabilmektedirler. Eğer kişi ekonomik olarak özgürse neyi nasıl 

üretip tüketeceğine karar verebilmektedir. Ayrıca, yeteneklerini nasıl kullanacaklarına 

da karar verme hakkına sahip olacaklardır (Çelik, 2015: 9). 

 

3.4. Ekonomik Özgürlük ve Siyasi Özgürlük İlişkisi  

     Ekonomik özgürlük ile siyasi özgürlük birlikte ele alınmaktadır. Ekonomik 

özgürlükler olmadan siyasi özgürlükten söz edilemez. Üretim araçlarının özel mülkiyete 

tabi olduğu yerde, siyasi özgürlükten de bahsedilebilmektedir. Siyasal özgürlük, 

insanların siyasi hayata özgürce katıldığı zaman var olmaktadır (Yalman ve diğerleri, 

2011: 433, 434). Siyasal özgürlüklerin geçerli olduğu bir yönetim sisteminde, yani 

demokrasinin olduğu sistemde, halk oylama aracılığıyla seçim yaparak yöneticilerini 

seçmektedir. Yönetimi elinde bulunduran iktidarın ekonomik alandaki yetkisi ve gücü 

sınırlandırılmadığı durumda kişilerin ekonomik özgürlükleri kısıtlanmış olur ya da 

tamamen ortadan kaldırılır. Demokrasi, kişilerin ekonomik özgürlüklerini güvence 

altına alan bir ekonomik düzen değildir. Sadece yönetim sisteminin adıdır. Ekonomik 

özgürlükler, piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ekonomik düzen içerisinde 

bulunabilmektedir. Piyasa ekonomisi de siyasal özgürlüklerin korunmasına olanak 
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sağlamaktadır. Zira, devletin toplumsal yaşama olan müdahaleleri azaltılır (Aktan, 

2015: 65 - 66). Bu doğrultuda, ekonomik özgürlüğün yükseleceği ekonomik sistemin 

serbest piyasa ekonomisi; siyasal özgürlüğün yükseleceği yönetim anlayışının ise 

demokrasi olacağı söylenmekte ve liberalleşme ve ekonomik özgürlükler güvence 

altında alınmaktadır. Böylece, demokrasi ile siyasal özgürlüklerin sağlandığı bir yapı 

içerisinde ekonomik refahın da artacağı iddia edilmektedir (Çelik, 2015: 78). 

     Ekonomik özgürlükler; toprak mülkiyeti ve miras özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, 

toplu iş sözleşmeleri özgürlüğü, uluslararası ticaret özgürlüğü, kazancını istediği şekilde 

harcama özgürlüğü, mübadele özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü vd. diye sıralanmaktadır. 

Siyasi özgürlükler ise; seçme ve seçilme özgürlüğü, parti ve dernek kurma özgürlüğü, 

parti ve derneklere üye olma özgürlüğü, dilekçede bulunma özgürlüğü, düşünce 

özgürlüğü, basın özgürlüğü, kişi ve konut dokunulmazlığı özgürlüğü, yaşam özgürlüğü 

vd. diye sıralanmaktadır (Aktan, 2015: 64). 

 

3.5.Ekonomik Özgürlük Düzeyinin Ölçülmesi 

     Ekonomik özgürlük konusunda üzerinde durulması gereken önemli bir konu da 

ekonomik özgürlüğün ölçümü olmaktadır. Ekonomik özgürlüklerin ölçülmesi negatif 

özgürlük anlayışına dayanmaktadır. Yani bu ölçüm, sosyal hakların korunmasının insan 

hakları ve temel özgürlüklerin korunması sistematiğinden farklılaşmaktadır. Müdahale 

olmaksızın özerk birey anlayışına dayanmaktadır (Tiryaki, 2007: 40,41). 

   Negatif özgürlüğe dayanarak hesaplanan ekonomik özgürlükler şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

- Bireysel tercihler 

- Gönüllü mübadele 

- Özel mülkiyetin korunması 

- Sözleşme özgürlüğü 

- Serbest rekabet 

- Serbest piyasa mekanizması 

- Dış ticaret rejiminin liberalleşmesi 
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   Ekonomik özgürlüklerin hesaplanması ülkeler için oldukça önem taşımaktadır. Çünkü 

ekonomik özgürlükler ile ülkelerin büyümesi arasında bir ilişki bulunmaktadır (Oral, 

2014: 47). 

   Ekonomik özgürlüğün ölçülmesi, bir ekonomideki milli gelirin ya da yönetimde 

adaylığa oturmuş bir kişinin toplam oylarının ölçülmesi kadar kolay olmamaktadır. 

Özgürlük, nicelikten çok nitelik olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle kesin olarak 

bir miktar ölçümü sübjektif olmaktadır. Ayrıca ölçümü belirsizlik taşımaktadır. Bu 

nedenle ülkelerdeki miktarların ölçümü rakamsal olmamalıdır. Daha çok puanlarına 

göre sıralanmalıdır. Çünkü böylece daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. İktisadi 

bir dille söylemek gerekirse; özgürlüklerin ölçümü kardinal olarak değil de ordinal 

olarak yapılmalıdır (Taşar, 2007: 151).                                                                                                                                    

   Ekonomik özgürlüğü ölçmenin birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. En kolay 

yöntem, ülkelerin kendilerine bir model belirleyerek burada bulunan değerlere göre 

ülkeleri sınıflandırmaktır. Ancak bu yöntem sübjektif olmaktadır. Ne derece dikkatli 

yapılırsa yapılsın ekonomik özgürlük için önemli olduğu düşünülen faktörlerin 

farklılığından ve göreceliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı ülkelerin 

derecelendirmesinde bir farklılık meydana gelecektir. Ayrıca bazı ölçüm yöntemleri 

ekonomik özgürlükleri büyük oranda etkileyen bazı önemli değişkenleri yok 

saymaktadır. Örneğin, gümrük tarifeleri ekonomik özgürlükler için büyük önem 

taşımasına rağmen bu faktör etkisiz değişken olarak görülmektedir. Dolayısıyla seçilen 

değişkenler ekonomik özgürlük endeksini önemli ölçüde etkilemektedir (Yalçın, 2006: 

32).  

   Ekonomik özgürlükler ‘’Freedom’s House’’, ‘’Fraser Enstitüsü’’ ve ‘’Heritage 

Foundation’’ endeksleri ile ölçülmektedir.  

 

3.5.1. Fraser Enstitüsü Tarafından Ölçülen Ekonomik Özgürlük Endeksi 

     Merkezi Kanada’da bulunan Fraser Enstitüsü, ülkelerdeki hangi politika ve 

kurumların ekonomik özgürlükleri desteklediğini ölçmek üzere, ekonomik 

özgürlüklerin temel taşı olarak belirtilen beş alanı sorgulamaktadır. Bu beş alan 

üzerinden 42 değişkeni ele almaktadır. Bunlara göre oluşturulan bir değerlendirmeyi 

içermektedir. Bu beş alan; "devletin büyüklüğü" , "hukuksal yapı ve mülkiyet 
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hakları" , "sağlam para" , "uluslararası ticaret özgürlüğü" ve "finans ve iş gücü 

piyasaları" ile "iş dünyasını kapsayan düzenlemeler"dir (Çelik, 2015: 29, 30). 

       Fraser Enstitüsü’nün sorguladığı beş alan 23 bileşeni içermektedir. Her bileşen 

ve onun alt bileşeni 0 ile 10 puan arasındadır. Alt bileşenler de bileşenleri 

belirlemek üzere ortalamaları alınarak değerlendirilmektedir. Bu beş farklı alandaki 

derecelendirmeler her ülke için genel bir endeksin oluşturulmasında 

kullanılmaktadır (Gemrik, 2014: 28). Bir ülkede ölçülen ekonomik özgürlük endeks 

değerinin 0 olması o ülkede ekonomik özgürlüklerin olmadığını göstermektedir. 

     Ölçülen endeks 10 ise ülke tam olarak ekonomik özgürlüğü sağlamaktadır. Bir 

ülkenin ölçülen endeks değerinin 0’a yaklaşması o ülkedeki ekonomik özgürlüğün 

düşük olduğunu, endeksin 10’a yaklaşması ekonomik özgürlüğün yüksek olduğunu 

göstermektedir (Akıncı, 2013: 56).  

 

Tablo 3.1 Fraser Enstitüsü Tarafından Yayınlanan Ekonomik Özgürlük 

Sınıflandırması 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Akıncı, 2013: s.56. 

 

Tablo 3.1, Fraser Enstitüsü tarafından yayınlanan ekonomik özgürlük puanlarını ve 

bu puanlara tekabül eden özgürlük derecelerini göstermektedir. A(+), tam olarak 

özgürlüğü ifade etmektedir. A, ülkelerin özgür olduklarını göstermektedir. B, 

özgürlüğün çoğunlukta olduğunu göstermektedir. C, kısmen özgürlüğü 

             Puanlar       Özgürlük Derecesi 

             10 – 9,0               A(+) 

             8.9 – 8,0                A 

             7,9 – 7,0                B 

             6,9 – 6,0                C 

             5,9 – 5,0                D 

             4,9 – 4,0                E 

              4,0 – 0               E(-) 
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göstermektedir. D, özgürlüğün bastırılmış bir şekilde olduğunu gösterirken E 

ülkenin özgür olmadığını ifade etmektedir. E(-) ise ülkenin hiçbir biçimde özgür 

olmadığına vurgu yapmaktadır. 
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Tablo 3.2 Fraser Enstitüsü Tarafından İncelenen Ekonomik Özgürlük Endeksi 

Bileşenleri    

1. Devletin faaliyet alanının genişliği: Harcamalar, vergiler ve girişimler: 

A. Kamu tüketimi 

B. Transferler ve sübvansiyonlar 

C. Kamu teşebbüs ve yatırımları 

D. En yüksek marjinal vergi oranı 

i) En yüksek marjinal gelir vergisi oranı 

ii)  En yüksek marjinal gelir ve bordro vergisi oranı 

2. Hukuki yapı ve mülkiyet hakları: 

A. Yargı bağımsızlığı 

B. Tarafsız mahkemeler 

C. Mülkiyet haklarının korunması 

D. Hukukun üstünlüğüne ve politik sisteme askeri müdahale 

E. Hukuk sisteminin bütünlüğü 

F. Sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesinin yasal temini 

G. Gayrimenkullerin satışına ilişkin düzenleyici harçlar 

H. Polisin güvenirliği 

İ. Suçun işletmeye maliyeti 

3. Güçlü paraya erişim: 

A. Para arzı artışı 

B. Enflasyonun standart sapması 

C. Enflasyon 

D. Yabancı para cinsinden banka hesabı açma özgürlüğü 

4. Uluslararası ticaret serbestisi: 

A. Tarifeler 

i) Ticari vergi geliri 

ii) Ortalama tarife oranı 

iii) Tarife oranlarının standart sapması 

B. Ticari engeller 

i) Tarife dışı engeller 

ii) İthalat ve ihracata uyum maliyetleri 

C. Karaborsa döviz kurları 

D. İnsanların ve sermayenin dolaşımının kontrolü 

i) Yabancı mülkiyet/yatırım kısıtlamaları 

ii) Sermaye kontrolleri 

iii) Yabancı ziyaretçi özgürlüğü 

5. Kredi, işgücü ve yasal düzenlemeler: 

A. Kredi piyasası düzenlemeleri 

i) Banka sahipliği 

ii) Özel sektör kredileri 

iii) Faiz oranı kontrolü/eksi reel faiz oranları 

B. İşgücü piyasası düzenlemeleri: 

i) İşe yerleştirme düzenlemeleri ve asgari ücret  

ii) İşe yerleştirme ve işten çıkarma düzenlemeleri 

iii) Merkezileştirilen toplu ücret pazarlıkları  

iv) Çalışma saati düzenlemeleri 

v) İşten atmanın zorunlu maliyeti 

vi) Zorunlu hizmet 

C. İş düzenlemeleri 

i) İdari gereklilikler 

ii) Bürokrasi maliyeti 

iii) İşe başlama 

iv) Fazla ödemeler/rüşvet/adam kayırma 

v) Lisans kısıtlamaları 

vi) Vergi uyumu maliyeti 

Kaynak: Sucu, 2011: s. 35, 36. 
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3.5.2. Heritage Foundation (Heritage Vakfı) Tarafından Ölçülen Ekonomik 

Özgürlük Endeksi 

     Merkezi ABD’de bulunan Heritage Vakfı, 1995 yılından itibaren her yıl ülkelerin 

ekonomik özgürlük endeksleri raporunu hazırlamaktadır. Raporu, Wall Street Journal 

ile birlikte ‘’The Index of Economic Freedom’’ adı altında oluşturmaktadır (Sucu, 2016: 

36). 

     Rapor, en çok özgürlüğe sahip olan ülkenin ekonomik olarak en iyi performansı 

sergilediğini göstermektedir. Ayrıca, en çok özgürlüğe sahip olan ülkelerde enflasyon 

ve işsizliğinde düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, ülkelerin refah içinde 

yaşayabilmeleri için uygulanan politikaların ekonomik özgürlüğü sağlaması 

gerekmektedir (Gemrik, 2014: 30).                                                                                                                    

    Vakıf’ın hazırladığı 186 ülkeyi inceleyen rapor, 2016 yılında yayınlanmıştır. 

Hazırlanan endeks 10 bileşeni kapsayan 4 ana başlığı analiz etmektedir. Her bileşen 0 

ile 100 arasında puan almaktadır. Bileşenlerinin puanlarının aritmetik ortalamaları 

alınarak ülkelerin ekonomik özgürlük skorlarına ulaşılmaktadır (Sucu, 2016: 36). 

Bileşenlerin puanlarının 0’a yaklaşması ülkelerin ekonomik özgürlüklerinin düşük 

olduğunu göstermektedir. Puanların 100’e yaklaşması ise ekonomik özgürlüğün yüksek 

olduğunu göstermektedir. Puanın 0 olması ülkede ekonomik özgürlüğün hiç olmadığını 

gösterirken puanın 100 olması ülkenin tam olarak ekonomik özgürlüğe ulaştığını 

göstermektedir. 

Tablo 3.3 Heritage Vakfı Tarafından Yayınlanan Ekonomik Özgürlük 

Sınıflandırılması 

Puanlar Özgürlük Derecesi 

0 – 49.9 Bastırılmış 

50 – 59.9 Çoğunlukla özgür değil 

60 – 69.9 Orta derecede özgür 

70 – 79.9 Çoğunlukla özgür 

80 – 100 Tam olarak özgür 

Kaynak: https://www.heritage.org/index/visualize verilerinden faydalanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur.  

https://www.heritage.org/index/visualize
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     Tablo 3.3, Heritage Vakfı tarafından yayınlanan ekonomik özgürlük 

sınıflandırmasını göstermektedir. Sınıflandırma yapılırken sıralanan özgürlük dereceleri 

puanlara göre belirlenmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, 0-100 arası belirlenen 

puanlarda özgürlük dereceleri, bastırılmış özgürlükten tam özgürlüğe doğru 

sıralanmaktadır. 

 

Grafik 3.1 Heritage Vakfı Tarafından Yayınlanan Yıllara Göre Dünya’daki 

Toplam Ekonomik Özgürlük Skoru 

 

Kaynak: https://www.heritage.org/index/visualize verilerinden faydalanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

 

     Grafik 3.4’te Heritage Vakfı tarafından yayınlanan ekonomik özgürlük oranlarını 

göstermektedir. Yıllar itibariyle Dünya genelindeki toplam skor verileri yer almaktadır. 

1995 yılından itibaren hesaplanmaya başlanan dünya geneli toplam ekonomik özgürlük 

skoru, 2014 yılına kadar %57 - %59 seviyelerinde olmuştur. Bu oran 100 puan üzerinde 

57 – 59 puanlarına tekabül etmektedir. Heritage Vakfı’na göre bu puan, ülkelerin 

çoğunlukla özgür olmadıklarını göstermektedir. Ancak 2014 yılı itibariyle ekonomik 

özgürlük oranları %60 seviyelerinde, artış göstererek, 2019 yılına gelindiğinde 4 aylık 
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(Ocak, Şubat, Mart, Nisan) elde edilen verilerle düşüş yaşamıştır. 2014 yılından itibaren 

%60’larda olan ekonomik özgürlük oranları 100 puan üzerinde 60 puana tekabül 

etmektedir. 2014 – 2019 yılları arasındaki Dünya genelinde 60 puanlık ekonomik 

özgürlük skoru yine Heritage Vakfı’na göre, ülkelerin orta derecede özgür olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 3.4 Heritage Vakfı Tarafından İncelenen Ekonomik Özgürlük Endeksi 

Bileşenleri 

1. Hukukun Üstünlüğü: 

A. Mülkiyet hakları 

B. Yolsuzluk 

2. Ekonomide Devlet Müdahalesi: 

A. Mali Serbestlik 

i) En yüksek marjinal kişisel gelir vergisi oranı  

ii) En yüksek marjinal kurumlar vergisi oranı 

iii) Toplam vergi yükünün GSYİH’ deki yüzdesi 

B. Hükümet harcamaları 

3. Düzenleyici Etkinlik: 

A. İşletme özgürlüğü 

B. Çalışma özgürlüğü 

i) Asgari ücretin işçi başına düşen katma değere oranı 

ii) İlave işçi çalıştırmada ortaya çıkan engeller 

iii) Çalışma saatlerinin katı oluşu 

iv) İhtiyaç fazlası olan çalışanları işten çıkarmanın önündeki zorluklar 

v) Yasal ihbar süresi 

vi) Zorunlu kıdem tazminatı 

vii) İşgücüne katılma oranı 

C. Parasal Özgürlük 

i) Son üç yılın enflasyon oranlarının hesaplanan ağırlıklı ortalaması 

ii) Fiyat kontrolleri 

4. Serbest Piyasa: 

A. Serbest Ticaret 

i) Tarife oranının ağırlıklı ortalaması  

ii) Tarife dışı engeller 

B. Yatırım Özgürlüğü 

i) Yabancı yatırımlara yapılan ayrı muamele 

ii) Yabancı yatırım prensipleri 

iii) Toprak mülkiyeti üzerindeki kısıtlamalar 

iv) Sektörel yatırım üzerindeki kısıtlamalar 

v) Adil tazminat ödemeksizin yatırımların kamulaştırılması 

vi) Döviz kontrolleri 

vii) Sermaye kontrolleri 

C. Finansal özgürlük 

i) Finansal araçlar üzerindeki devlet müdahalesinin kapsamı 

ii) Bankalara ve diğer finansal kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı sahiplik  yoluyla devlet müdahalesinin 

derecesi 

iii) Kredi tahsisinde devlet müdahalesinin etkisi 

iv) Finans ve sermaye piyasalarının gelişiminin kapsamı 

v) Dış rekabete açıklık 

Kaynak: Sucu, 2011: s.41. 
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3.5.3. Freedom House Tarafından Ölçülen Ekonomik Özgürlük Endeksi 

     Ekonomik özgürlüklerin ölçülmesine yardımcı olan bir diğer endeks de ‘’Freedom 

House Endeksi’’ olmaktadır. Endeks ilk olarak Raymond Gastil’in 1972’de hazırladığı 

‘’Freedom in the World’’ adlı raporunda ortaya atılmıştır. Freedom House Endeksi, 

aslında siyasi ve sivil özgürlükleri ele almaktadır. Endeks, her yıl düzenli olarak 

yayımlanmaktadır (Akıncı, 2013: 61). 

     Raymond Gastil’in bahsi geçen raporunda incelenen kriterler, iş kurma özgürlüğü, 

istihdam özgürlüğü ve ekonomik özgürlükleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla, klasik ve 

neo-klasik iktisadi düşüncenin savunduğu temel nokta olan serbest piyasaya yönelik bir 

inceleme olduğu anlaşılmaktadır. Raporda aynı zamanda 192 ülkenin siyasi ve sivil 

özgürlükleri karşılaştırılmaktadır (Eser, 2016: 63). 

     Freedom Endeksi’ni hesaplama şu şekilde olmaktadır: Ülkelere 1 ile 7 arasında 

puanlar verilmektedir. Ülkelere verilen bu puanlar 1’e yaklaştıkça o ülkenin 

özgürlüğünün arttığı görülmektedir. 7’ye yaklaştıkça ise ülkenin özgürlüğünün azaldığı 

görülmektedir. 1 tam puan en özgür ülkeleri ifade ederken 7 tam puan en az özgür 

ülkeleri ifade etmektedir. Freedom House tarafından yapılan bu çalışma, ayrıca, bir 

ülkenin refah düzeyinin arttırılabilmesi bakımından ekonomik özgürlüklerin önemini 

vurgulamaktadır. Çalışma, ekonomik özgürlüğün önemini şöyle ifade etmektedir: 

Dünya üretiminin %81’ini üreten 89 ülke, özgür olarak nitelendirilerek dünya 

nüfusunun %44’lük kısmını oluşturmaktadır. Dünya’daki toplam üretimin %5’ini üreten 

49 ülke ise özgür olmayan ülke olarak nitelendirilerek dünya nüfusunun %37’lik 

kısmını oluşturmaktadır. 54 ülke de kısmen özgür ülkeler olarak sınıflandırılarak dünya 

nüfusunun %19’luk kısmını oluşturmaktadır (Yalçın, 2006: 57). 

 

 

 

 

 



46 
 

Tablo 3.5 Freedom House Tarafından İncelenen Ekonomik Özgürlük Endeksi 

Bileşenleri 

1. Mülkiyet Özgürlüğü: 

A. Özel mülkiyet hakları 

B. Fikri mülkiyet güvenliği 

C. Mülkiyetin el değiştirebilme özelliği 

2. Çalışma Özgürlüğü: 

A. Ücret kontrolleri 

B. Sendika kurma özgürlüğü 

3. Teşebbüs Özgürlüğü: 

A. İş yeri açma kolaylığı 

B. Piyasaya giriş-çıkış serbestisi 

C. Fiyat kontrolleri 

4. Gelirin İstendiği Şekilde Kullanma Özgürlüğü: 

A. Piyasa kredi payları 

B. Merkez bankasının bağımsızlığı 

C. Kar/fiyat kontrolleri 

5. Uluslararası Ticaret Özgürlüğü: 

A. Tarifeler ve ticari kotalar 

B. Seyahat sınırlamaları 

C. Döviz fiyatlarının kontrolleri 

6. Piyasa Ekonomisinin İşleyişi: 

A. Yozlaşma 

B. Ayrımcı karşıtı kurallar 

C. Piyasa ekonomisinin işleyişine yönelik kurallar 

Kaynak: Yalçın, 2006: s. 58 – 59. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DEMOKRASİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İLE EKONOMİK 

KALKINMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

     Bu bölümde ilk olarak, ekonomik kalkınma kavramı üzerine genel bir bakış 

yapılmaktadır. Kalkınma kavramı ve ölçümü hakkında açıklayıcı bilgiler verilmektedir. 

Daha sonra çalışmanın temelini oluşturan demokrasi ve ekonomik özgürlüklerin 

ekonomik kalkınmaya etkisi incelenmektedir. Yapılan incelemede aralarındaki çift 

yönlü ilişki ele alınmaktadır. Çalışmanın analizini oluşturan bu bölümde, analizi yapılan 

ülkeler tablo ve grafiklerle değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmede başlıklar 

ayrı ayrı ele alınmaktadır.  

 

4.1. Ekonomik Kalkınma Kavramı Üzerine Genel Bir Bakış 

     Kalkınma kavramı, bir ülkenin gelişmişliğinin en üst seviyesini göstermektedir. 

Kalkınma kavramı yerine kimi zaman büyüme kavramı kullanılmaktadır. Literatürdeki 

çalışmaların bazıları bu iki kavramı birbiri yerine kullanırken bazıları da büyüme ve 

kalkınma kavramlarını ayrı başlıklar halinde ele alarak bir sonuca ulaşmaktadırlar.  

     İktisadi düşünce tarihi içinde büyüme ve kalkınma konuları Klasik iktisatçılardan bu 

yana incelenmektedir. Büyüme ve kalkınmaya ulaşan süreçleri incelemek ve açıklamak 

üzere çeşitli teorilerin geliştiği görülmektedir. Bu teoriler son yıllarda oldukça hızlı bir 

şekilde gelişmektedir. Bunun esas nedeni, İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar gören 

ülkelerin mevcut politika ve problemlerinin incelenerek ekonomik kalkınmaya ulaşma 

isteklerinde bulunmalarıdır (Özcan, 2018: 51).  

     Büyüme nitelikten ziyade niceliksel bir değişikliği ifade eder.  Üretimin ve kişi başı 

gelirin reel olarak artışıdır.  İktisadi kalkınma ise, niceliksel değişikliklerle beraber, 

esasen ekonominin çok boyutlu topyekün yapısal değişimini ifade eder. Kalkınma, 

sadece az gelişmiş diyebileceğimiz ekonomilerle ilgili bir kavram iken; büyüme süreci 

gelişmiş ve az gelişmiş bütün ekonomilerle ilgili olabilir.  İktisadi kalkınma, bir ülkede 

üretim ve gelir artışlarının yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlarda 

yaşanan yapısal değişim süreci olarak tanımlanabilir.  Böyle bir sürecin sonunda 

kalkınma çabasındaki toplumda ortalama yaşam standartlarının yükselmesidir.  
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Kalkınma kavramı az gelişmiş ülkelerdeki değişim süreciyle özdeşleşmiştir.  Bu 

ülkelerdeki kalkınma yolundaki değişim süreci, maddi refahın arttırılmasını, 

yoksulluğun kökünün kurutulmasını ve üretimin yapılma biçiminin (teknolojinin) 

modern anlamda değiştirilmesini içine almaktadır. 

     Kalkınma kavramı, büyüme kavramının tek başına ekonomik gelişimi sağlamada 

yetersiz kaldığı durumda bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktığından beri farklı 

perspektiflerden ele alınmaktadır. Batıya özenme, modernleşme, ekonomik büyüme, 

ekonomideki yapısal değişim, gelir dağılımı, yoksulluk, insani gelişim ve 

sürdürülebilirlik gibi etkenler kalkınma kavramının tanımlanmasında ve 

değerlendirilmesinde önemli etkiye sahip olmaktadır. Kalkınmanın birlikte ele alındığı 

bu perspektiflerden yola çıkarak bu kavrama ilişkin kesin bir tanım ve değerlendirme 

yapmak oldukça güçtür. Kalkınma kavramı üzerine yapılabilecek en geniş tanım şu 

şekilde olmaktadır; bir ülkenin belirlediği bir hedef ve bu hedef yolunda ilerleyen 

iktisadi ve iktisadi olmayan süreçtir (Eser, 2016: 8,9,10).  

     1929’da yaşanan Büyük Bunalım’dan sonra ortaya çıkan Keynesyen İktisat 

Okulu’nun görüşlerine göre devletin temel görevi, ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

sağlamaktır. Ekonomik büyüme kavramı, bir ülkenin milli gelirindeki yıllık artışı ifade 

ederken ekonomik kalkınma kavramı ise milli gelirdeki artışla birlikte sosyal ve kültürel 

gelişmeyi de kapsamaktadır. Böylece ekonomik kalkınma kavramı, ekonomik büyüme 

kavramından daha geniş bir kapsamı ifade etmektedir (Altınışık vd., 2011: 153). 

     1970’li yıllara kadar servetteki ve gelirdeki artış kalkınmanın göstergesi olarak 

görülmüştür. Ancak servetteki ve gelirdeki artış kişilerin hayat standartlarına yeterince 

yansımadığından gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve dolayısıyla yoksulluk sorunu baş 

göstermeye başlamıştır. Bu sorunlar beraberinde özgürlükle ilgili sorunları getirmiştir. 

Bu durumda, ekonomi merkezden ayrılmayacak şekilde ekonomik kalkınma olgusunun 

tanımı yeniden ele alınmıştır (Özmen, 2018: 110). Yani, 1970’lere kadar ekonomik 

kalkınma kavramı ekonomik büyüme ile eşleşen bir tanımı kapsamaktadır. 1970’lerde 

yoksulluğun, eşitsizliğin ve işsizliğin yok edilmesi ya da azaltılması açısından yeni bir 

tanım yapılmıştır. Aynı zamanda niceliksel artışlarla birlikte nitel faktörlerdeki 

değişiklikleri de içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Ekonomileri yöneten 

kurumlar, organizasyonlar ve kültürel unsurlardaki değişiklikler bu süreçteki 

değişikliklere örnek verilebilmektedir (Özcan, 2018: 53,54).  
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     Bir ülkenin kalkınma düzeyini belirleyen etkenler sadece GSYH ve kişi başına düşen 

GSYİH olmamaktadır. İktisadi gelişimin bir başka göstergesi, iktisadi faaliyetin  önemli 

bir girdisi olan eğitim ve işgücü yetenekleri olmaktadır. Bu göstergelerdeki artışa Kuzey 

İtalya’da rastlanmaktadır. Örneğin, Giovanni Villani’nin 14. yüzyıl Floransa tarihi 

hakkında yazdığı Nuova Cronica (Yeni Günlükler) kitabında, 14. yüzyıl başında 8.000 

ila 10.000 erkek ve kız çocuğunun ilkokula gittiği, 550-600 kişinin yükseköğrenim 

gördüğü, 1000-2000 kişinin ticari yeteneklerini geliştiren okullara gittiği tahmin 

edilmektedir. 1427’de yapılan kapsamlı nüfus araştırmasında, her 10 yetişkinin 7’sinin 

okuryazar olduğu görülmektedir (Acemoğlu, Robinson, 2020: 168).  

     Ülkelerin gelişme ve kalkınma düzeylerini insanların yaşam süreleri, yaşam 

beklentileri gibi faktörler de etkilemektedir. Bu faktörler dikkate alınarak 1990 yılından 

itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından insani gelişme 

raporları hazırlanmıştır. Bu raporlarda kullanılan ölçüm birimi, İnsani Gelişme Endeksi 

(İGE) olmuştur. İnsani Gelişme Raporu’nda kullanılan rakamlar 0 ile 1 arasında 

olmaktadır. 0,8 ile 1 arası yüksek insani gelişmişlik düzeyini göstermektedir. 0,5 – 7,9 

arası orta insani gelişmişlik düzeyini gösterirken 0 – 0,49 arası düşük insanı gelişmişlik 

düzeyini göstermektedir (Cevizli, 2013: 27).  

 

4.2.   Kalkınma Düzeyinin Ölçülmesi 

     Çok boyutlu bir kavram olan kalkınmaya sadece iktisadi açıdan bakmamak gerekir. 

Hem iktisadi hem sosyal göstergelere göre kullanılan ölçüm yöntemleri bir ülkenin ne 

derecede gelişmiş veya kalkınmış olduğunu göstermektedir. Belirlenen göstergelere 

göre kullanılan 7 tane ölçüm yöntemi vardır. Bu yöntemler şunlar olmaktadır: 

A) Kişi başına milli gelir 

B) Gelir dağılımı 

C) Dünya mutluluk endeksi 

D) Gallup endeksi 

E) Satın alma gücü paritesi 

F) Fiziksel yaşam kalite indeksi 

G) İnsani (beşeri) kalkınma indeksi 
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A) Kişi Başına Milli Gelir 

     Milli gelir, GSMH ve GSYİH olmak üzere iki farklı şekilde incelenmektedir. GSMH 

ya da GSYİH’nin nüfusa olan oranı kişi başına milli gelir düzeyini göstermektedir. 

Matematiksel bir açıklık ifade eden bu yöntem, kesinlik ifade etmemektedir. Nardhaus 

ve Tobin, milli geliri ölçmek için kullanılan GSMH göstergesinde bazı düzenlemeler 

yapmışlardır. Düzenlemeler sonucu Ekonomik Refah Ölçüsünü (MEW) ortaya 

çıkarmışlardır (Eser, 2016:47). 

 

Şekil 4.1 Ekonomik Refah Ölçüsü (MEW) 
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Kaynak: 

http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Meausure_of_economic_welfare_MEW.

html (19.05.2020)   
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     Ülkeleri gelir durumuna göre sınıflandıracak olursak, DB (Dünya Bankası)’ye göre 

yapılan ayrım tablo 4.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.1 Ülkelerin Gelir Durumuna Göre Sınıflandırılması 

Ülkeler Temmuz 2019 / $ Temmuz 2018 / $ 

Düşük gelirli ülkeler - - 

Düşük orta gelirli ülkeler 1,026 – 3995 996 – 3,895 

Yüksek orta gelirli ülkeler 3,996 – 12,375 3,896 – 12,055 

Yüksek gelirli ülkeler › 12,375 ‹ 12,055 

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanı – https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-

classification-income-level-2019-2020  

     Ülkeleri gelir durumuna göre sınıflandırma yaparken açıklanan veriler, Temmuz 

ayında Dünya Bankası’nın mali yılının başlangıcında belirlenir ve tahminlerde daha 

sonra yapılacak değişikliklere bakılmaksızın 12 ay boyunca sabit kalır. Tablo 4.1’de 

oluşturulan sınıflandırmada, 2017 ve 2018 yılındaki veriler kullanılmıştır. Dünya 

Bankası’nın oluşturulduğu sınıflandırmada her yıl Temmuz ayında bir önceki yıl 

verileri kullanılarak güncellendiği için kullanılan bu veriler bir sonraki yıl açıklanmıştır. 

Yani, 2017 ve 2018 verileri sırasıyla, Temmuz 2018 ve Temmuz 2019’da açıklanmıştır.  

 

B) Gelir Dağılımı 

     Gelir dağılımın ölçmek ve diğer ülkelerle kıyaslama yapmak için kullanılan iki temel 

araç, Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı olmaktadır. Bu ölçüm yönteminde, hanehalkı ya 

da bireyler, fakir olandan zengin olana doğru sıralanmaktadır. Bu sıralama yapıldıktan 

sonra tüm bireyler yüzdelik gruplara ayrılarak gelirleri yüzdelik olarak GSYİH 

cinsinden hesaplanır. Gruplara bölüştürülen gelir payları kişisel gelir dağılımı 

tablosunda gösterilir. Bütün bunları bir eğri üzerinde göstermek için de Lorenz Eğrisi 

oluşturulur (Alataş, 2014: 28). 

 

 

https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classification-income-level-2019-2020
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classification-income-level-2019-2020
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Grafik 4.1 Lorenz Eğrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kişisel gelir dağılımı tablosunda gösterilen nüfusun yüzdelik dilimine göre gelir 

dağılımının yüzdeliğini yansıtan, grafik 4.1’de gösterilen Lorenz Eğrisi’nde dikey eksen 

nüfusun yüzdelik dilimini göstermektedir. Yatay eksen ise yüzdelik dilime ayrılan 

nüfusa düşen gelirin yüzdelik oranını göstermektedir. Orjinden yukarı doğru uzanan 

doğru, mutlak eşitlik doğrusudur. Mutlak eşitlik doğrusu, nüfusun tüm kesimine eşit 

miktarda gelir dağıtıldığını göstermektedir. Mutlak eşitlik doğrusu üzerindeki eğri de 

Lorenz eğrisidir.  

     Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması gelir dağılımının adaletsiz 

olduğunu göstermektedir. Tersi durumda ise gelir dağılımındaki adaletsizliğin azalması 

söz konusu olmaktadır. İki doğrunun kesişmesi durumunda ise gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin ortadan kalktığı bilinmektedir.  

     Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması durumunda ortaya çıkan 

gelir dağılımı adaletsizliğini Gini katsayısı ölçmektedir. Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik 

doğrusu arasında kalan alanın mutlak eşitlik doğrusunun altında kalan üçgenin alanına 

oranı Gini katsayısını vermektedir.  
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C) Dünya Mutluluk Endeksi 

     BM (Birleşmiş Milletler)’in desteğiyle ilk kez Nisan 2012’de yayınlanan Dünya 

Mutluluk Endeksi, ulusal mutluluk hakkındaki mevcut küresel verileri sunmaktadır. 

Yayınlanan her rapor, güncellenmiş değerlendirmeler ve refah biliminin derinliklerine 

inen özel konular ve belirli ülke ve bölgelerdeki mutluluk üzerine birçok bölüm 

içermektedir. Bölümlerde genellikle merkezi bir tema vardır. Yapılan güncel 

değerlendirmeler sonucunda ortaya konulan kanıtlar, uluslararası farklılıkların, 

insanların birbirleriyle ve sosyal normlarıyla nasıl bağlantı kurdukları konusundaki 

farklılıkları güçlü bir şekilde göstermektedir (World Hapiness Report, 2019: 4).  

     150’den fazla ülkede yaklaşık 3000 kişiye uygulanan anket yöntemine dayanan 

Dünya Mutluluk Endeksi, anket sonuçlarına göre 6 farklı değişkeni kullanarak rapor 

hazırlamaktadır. Kişi başına düşen GSYİH, yıl bazında sağlıklı yaşam beklentisi, 

toplumsal destek, güven, kişinin kendi yaşamı üzerinde karar verebilmeye yönelik 

özgürlük algısı ve cömertlik, raporda kullanılan değişkenler olmaktadır (Güzel, 2018: 

19). 

 

D) Gallup Endeksi 

     Gallup Endeksi tarafından hazırlanan Gallup Küresel Duygular Raporu’nda kişilerin 

sahip olduğu olumlu ve olumsuz duygulara (zevk, gülümsemek, dinlenmek, saygı, öfke, 

stres, üzüntü, fiziksel ağrı ve endişe) yer verilmektedir. Olumlu ve olumsuz duyguların 

yer aldığı Küresel Duygular Raporu, küresel çapta düşünürlere dünyanın en iyi ve en 

kötü yaşamlarını kimin yaşadığına dair bir fikir vermektedir. 2019 Küresel Duygular 

Raporu, 2018’de 140’dan fazla ülkede yetişkinlere yapılan 151.000’den fazla röportaj 

temelinde Gallup’un insanların olumlu ve olumsuz günlük deneyimlerine ilişkin en son 

ölçümlerinin sonuçlarını sunmaktadır (Gallup Global Emotions Report, 2019: 1).  

     Dünya Mutluluk Endeksi ve Gallup Endeksi, bir ülkede yaşayan kişilerin 

mutluluklarını ölçmek için kullanılan yöntemlerden olmaktadır. Her iki yöntem de 

ankete dayalı olmaktadır. Kişilere yöneltilen anket, nesnel olmaktan çok öznel sonuçlar 

vermektedir. Bu nedenle bu iki yöntem uygulamalı çalışmalarda genellikle tercih 

edilmemektedir. 
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E) Satın Alma Gücü Paritesi 

     Uluslararası karşılaştırma yapılırken GSMH ve kişi başına düşen GSMH döviz kuru 

üzerinden dolar cinsinden hesaplanırken bu işlemin dikkatli yapılması gerekmektedir. 

Çünkü gelişme seviyeleri farklı olan iki ülke arasında reel döviz kuruna göre hesaplanan 

değerler, iki ülke arasındaki satın alma gücünün ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır 

(Alataş, 2014: 8). Bu eksiklikleri gidermek ve ülkeler arasındaki fiyat ve kur 

farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla satın alma gücü paritesi ölçütü 

kullanılmaktadır. Ülkelerin milli gelirleri aynı bile olsa Satın Alma Gücü Paritesi ile 

yapılan ölçümde ülkelerin refah düzeyleri daha yüksek olabilir (Eser, 2016: 50).  

     Türkiye ve ABD gibi iki ülkeyi ele alacak olursak, Türkiye’deki fiyatlar Türk Lirası 

cinsinden, ABD’deki fiyatlar dolar cinsinden belirlenmektedir. Türkiye’deki fiyatlara 

Pt, ABD’deki fiyatlara Pf dersek, Satın Alma Gücü paritesi ölçümüne göre hesaplanan 

döviz kuru; P = Pt/Pf olmaktadır. Bu durumda örneğin, Türkiye’de satışa sunulan bir 

mal 9 TL, ABD’de satışa sunulan bir mal 6 dolar ise satın alma gücü paritesine göre 

dolar kuru; 9/6 = 1.5 TL olmaktadır. 

 

F) Fiziksel Yaşam Kalite İndeksi 

     Kalkınmış bir toplumdan söz edildiğinde, o toplumun iyi beslendiği, iyi giyindiği, 

ihtiyaçlarına erişim imkanını kolaylıkla sağladığı, sağlıklı yaşam olanağına vb. 

unsurlara sahip olduğu akla gelmektedir. Gelir değişkenine alternatif bir kalkınmışlık 

göstergesi olarak oluşturulan Fiziksel Yaşam Kalite indeksi’ne göre kalkınmanın amacı, 

kişilerin beslenme, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Özcan, 

2018: 56). 

     Benzer ekonomik koşullara sahip iki ülkenin aynı dönemlerde büyüme göstermeleri 

mümkün olurken öte yandan da yaşam kaliteleri bakımından aralarında büyük 

farklılıklar bulunabilmektedir. Çocuk ölümleri, yoksulluk, eğitim vb. gibi alanlarda 

ortaya çıkan bu farklılıklar, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde etki unsuru olmaktadırlar. 

Denizaşırı Kalkınma Konseyi, Fiziksel Yaşam Kalite İndeksi için bebek ölüm hızı, 

yaşam süresi beklentisi ve yetişkinlerde okuryazarlık oranı olmak üzere toplamda üç 

gösterge önermiştir. Fiziksel yaşam kalite indeksi, ilk kez 1979 yılında David Morris 

tarafından 150 ülke için yayınlanmıştır (Alataş, 2014: 9).  
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G) İnsani (Beşeri) Kalkınma İndeksi 

     Gelişmekte olan ülkelerin sınıflandırılmasına yönelik 1990’lı yıllardan itibaren 

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından en iddialı girişim ortaya 

atılmıştır. Beşeri kalkınmaya gelir dışında etki eden unsurları (yaşam beklentisi, eğitim 

gibi) içeren yeni bir indeks geliştirilmiştir. İnsani (Beşeri) Kalkınma İndeksi olarak 

adlandırılan bu indekse göre, ülkeler kalkınmışlık seviyeleri bakımından düşük, orta ve 

yüksek kalkınmış ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır (Özcan, 2018: 57). 

     İnsani Kalkınma İndeksi, ülkeleri 0 ile 1 arasında belirlenen puanlara göre 

sınıflandırmaktadır. 0 en düşük insani kalkınmayı temsil ederken, 1 en yüksek insani 

kalkınma derecesini temsil etmektedir. Yani hesaplanan değerin 1’e yaklaşması 

ekonomik kalkınmanın olumlu yönde geliştiğini ifade etmektedir. Hesaplanan değerin 

0’a yaklaşması ise ekonomik kalkınmanın olumsuz yönde geliştiğini ifade etmektedir.  

 

4.3. Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma İlişkisinin İncelenmesi  

     Ekonomik kalkınmayı etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Ülkelerin kurumsal 

yapıları bu etkenler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bir ülkede bulunan 

kurumların uyguladıkları yönetim şekli ve politikalar o ülkenin ekonomisini ciddi 

şekilde etkilemektedir. Demokratik yönetim şekline sahip toplumlarda ekonomik 

iyileşmenin görülmesinin nedeni, o toplumun iyi bir yönetim şekline dayanmış 

olmasıdır. Kimi görüşler demokrasiyi ekonomik kalkınmanın ön koşulu olarak 

görürken, kimi görüşler ise ön koşul olarak görmemektedir.  

     Gastil Endeksi’ni kullanılarak yapılan 17 ampirik çalışmanın 9’u demokrasi ile 

ekonomik kalkınma arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını, 4’ü iki olgu arasında 

olumsuz bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer 4 çalışmada ise aralarındaki ilişkinin 

kırılgan olduğu belirtilmiştir (Beşkaya, Manan, 2014: 17).  

     Demokrasi ile ekonomik kalkınma arasında herhangi bir ilişki olmadığını iddia eden 

benzer çalışmalar bulunmaktadır. 1994 yılında Barro tarafından yapılan araştırma 

sonucu oluşturulan çalışmada, demokrasinin ekonomik büyüme üzerinde iki yönlü 

etkisi kanıtlanmak istenmiştir. Demokratik unsurlara sahip kurumların devletin elinde 

bulunan gücü denetlemesi sayesinde kamu görevlilerinin kamusal kaynaklar ile kendi 
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refahlarını arttırma olasılıkları azalmaktadır. Ayrıca, halkın istemediği politikaların 

uygulama ihtimali sınırlandırılmaktadır. Bu durum, demokrasinin ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif etkisini göstermektedir. Negatif etkisi ise demokrasi düzeyindeki artış 

gelirin yeniden dağılımına yol açarak çıkar gruplarının gücünün artmasına sebep olması 

olarak görülmektedir. Bu koşullar dolayısıyla demokrasi düzeyindeki artışın ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi net olarak görülememektedir (Erkuş, 2016: 47).  

 

4.3.1. Ekonomik Kalkınma Bağlamında Demokratikleşme 

     Bir ülkedeki ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında çeşitli etkenler 

bulunmaktadır. Bu etkenler arasında kurumsal yapı büyük rol oynamaktadır. Çünkü 

kurumlar kalkınmayı hızlandırıcı bir mekanizma olarak görülmektedir. Kurumsal 

yapının yüksek derecede önemli olduğunu kanıtlamaya çalışan birçok araştırmacı 

bulunmaktadır. Kurumsal yapı, toplum yaşayışını etkileyen bir kurallar bütünü olarak 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla toplumun ekonomik, politik ve sosyal yaşamındaki 

rolü oldukça fazla ve önemli olmaktadır (Çukurçayır, Tezcan, 2011: 51). 

     Kurumların nasıl geliştiğini, ekonomik gelişmeyi nasıl etkilediğini ve ülkeler 

arasında neden farklılaştığını gösteren teorik araştırmalar oldukça yenidir. Bu 

araştırmaların problematiği, beşeri sermaye, fiziki sermaye ve toplam faktör 

verimliğinin kurumsal, kültürel, coğrafi vb. özellikler ile ilişkileri olmaktadır. North, 

Olson, Williamson, Coase, Rodrik ve Acemoğlu gibi ekonomistler kurumları ekonomik 

büyümenin merkezine yerleştirerek rolüne ve önemine dikkat çekmişlerdir (Özmen, 

2018: 112).  

     Siyasal gücü elinde bulunduranlar sahip oldukları ekonomik kurumları değiştirirlerse 

demokrasi açısından önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Eğer kurumlar devamlılık 

sağlamamış olsaydı, siyasi hayatı yapılandırmaları kolay olmayacaktı. Bu durum, en 

ekonomik kurumlar da dahil olmak üzere tüm kurumların değişen siyasal rejimler 

karşısında serbestçe değişemedikleri fikrini vermektedir. Hem ekonomik olarak hem 

politik olarak kurumlar bir defa oluşturulduklarında devamlı olmakta güçlü eğilimler 

sergilemektedirler. Demokratikleşme ve ekonomik kurumlar arasında ilginç şekilde 

korelasyonlar bulunmaktadır. Ekonomik kurumlar ve bu kurumları destekleyen siyasal 

rejimler arasındaki ilişki eşitsizlik ve siyasi gelişim arasında bir bağlantı sağlamaktadır. 
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Örneğin, dar bir seçkin grubun yararına olan ekonomik kurumların var olduğu 

toplumlar demokratik unsurlara sahip olmadan yaşayabilmektedirler. Bu toplumlar 

ekonomik kurumları devamlı kılarlar ve sonucunda yüksek bir eşitsizlik düzeyi ortaya 

çıkmaya başlar. Halbuki diğer toplumların demokrasiye geçip daha eşitlikçi ekonomik 

kurumları seçme hakları bulunmaktadır (Acemoğlu, Robinson, 2016: 347). Ekonomik 

gelişme olmadan demokrasiyi sağlayabilen ülkelere rastlanmadığı gibi aynı zamanda, 

demokrasisi olmayan ülkelerde de ekonomik kalkınma sürdürülemeyebilir (Saray, 

2018). 

 

Şekil 4.2 Ekonomik Kalkınma Bağlamında Demokratikleşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Çukurçayır ve Tezcan, 2011: 50. 

 

     Şekil 4.2’de, demokrasinin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi anlatılmaktadır. 

Ekonomik kalkınmanın ön koşulu olarak görülen demokratikleşme yaklaşımı ele 

alınarak, bu yaklaşım çerçevesinde incelenen temel faktörler şekil 4.2’de 

gösterilmektedir.  

     Bir ülkede ekonomik kalkınmanın sağlanması için öncelikle o ülkenin kurumsal 

yapısının sağlam bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Çünkü kalkınmanın 
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sağlanmasında kurumların rolü oldukça önemlidir. Aran, çalışmasında kurumlar ve 

kalkınma arsında doğrudan bir ilişki olduğuna dair kanıtlar olduğunu vurgulamaktadır. 

Daha iyi performans gösteren kurumlar, örneğin bürokratik kurumlar, yatırım hacmini 

arttırarak ve iyi tanımlanmış mülkiyet haklarını uygulayarak büyümeyi/kalkınmayı 

arttırabilmektedirler. Büyüme/kalkınmada yatırım ve kurumlar arasındaki eş zamanlı 

ilişkiyi vurgulamak önemlidir. Bu ilişkide canlandırıcı kurumların rolü büyüktür. Yani, 

canlandırıcı kurumlarla büyümeyi/kalkınmayı teşvik etmek oldukça önemlidir (Aran, 

2000: 128,129).  

     Kurumlar dışında, politik haklar, sivil özgürlükler ve ekonomik özgürlükler 

demokratikleşme çerçevesinde ekonomik kalkınmayı etkileyen önemli diğer faktörler 

olmaktadırlar. Politik haklar ve sivil özgürlükler alanında alınan puanlar bir ülkenin 

ekonomik özgürlük derecesini belirlemektedir. Puanlar ne kadar yüksekse, ekonomik 

özgürlük o derece yüksek olmaktadır. Ekonomik özgürlüğü yüksek olan ülkeler, 

demokratikleşme bağlamında ekonomik kalkınmanın temellerini atmış 

bulunmaktadırlar.  
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Tablo 4.2 Seçilmiş Ülkelerin Politik Haklar ve Sivil Özgürlükler Puanı ve 

Özgürlük Durumu (2019 Yılı) 

Ülkeler Politik Haklar Sivil Özgürlükler Özgürlük Durumu 

Norveç 40 60 100 (özgür) 

Kanada 40 58 98 (özgür) 

B. Krallık 39 55 94 (özgür) 

Avusturya 37 56 93 (özgür) 

Fransa 38 52 90 (özgür) 

İtalya 36 53 89 (özgür) 

Romanya 35 48 83 (özgür) 

Bulgaristan 34 46 80 (özgür) 

Brezilya 31 44 75 (özgür) 

Peru 30 42 72 (özgür) 

Hindistan 34 37 71 (özgür) 

Ukrayna 27 35 62 (kısmen özgür) 

Liberya 27 33 60 (kısmen özgür) 

Nijerya 22 25 47 (kısmen özgür) 

Bangladeş 15 24 36 (kısmen özgür) 

Pakistan 16 22 38 (kısmen özgür) 

Uganda 11 23 24 (özgür değil) 

Türkiye 16 16 32 (özgür değil) 

Irak 17 14 31 (özgür değil) 

Afganistan 13 14 27 (özgür değil) 

Rusya 5 15 20 (özgür değil) 

Yemen 1 10 11 (özgür değil) 

Çin -1 11 10 (özgür değil) 

Libya 1 8 9 (özgür değil) 

Tacikistan 0 9 9 (özgür değil) 

Kaynak: www.freedomhouse.org verilerinden faydalanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur.  

 

http://www.freedomhouse.org/
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     Tablo 4.2, Dünya Bankası tarafından gelir düzeyine göre seçilmiş ülkelerin politik 

haklar ve sivil özgürlükler alanında almış oldukları puanları ve bu puanlara bağlı olarak 

ne derece özgür olduklarını göstermektedir. Ülkelerin politik haklar ve sivil özgürlükler 

alanındaki puanları Freedom House tarafından belirlenmektedir. Derecelendirilen 

puanlar neticesinde ülkelerin özgürlük durumları yine Freedom House tarafından 

belirlenmektedir. Derecelendirmeler, 1’den 7’ye kadar olan bir ölçeğe dayanmaktadır. 7 

en yüksek demokratik ilerleme düzeyini gösterirken, 1 en düşük düzeyi göstermektedir. 

Oluşan demokrasi puanı, belirli bir yılda izlenen kategorilerin derecelendirmelerinin 

ortalamasını yansıtmaktadır. 2020’de oluşturulan demokrasi yüzdesi, demokrasi 

puanının 0’ın en az demokratik olduğu 0-100 ölçeğine çevirisi olmaktadır.  

     Tablo 4.2’ye bakıldığında, politik haklar ve sivil özgürlükler alanında tam puan 

alarak tam demokratik olan ülke, yüksek gelirli ülkeler grubunda yer alan Norveç’tir. 

Ülke, her iki alanda, toplamda 100 tam puan alarak demokrasi bakımından en özgür 

ülke konumunda bulunmaktadır. Norveç’le birlikte, Kanada, B. Krallık, Avusturya, 

Fransa gibi yüksek gelirli ülkelerin politik haklar ve sivil özgürlükler alanındaki toplam 

puanları 100’e çok yaklaştığı için bu ülkeler tam demokratik ülkeler konumunda yer 

almaktadır. Tabloda dikkat çeken önemli bir nokta, üst-orta gelirli ülkeler grubunda yer 

alan Libya, özgür bir ülke sayılmazken, yine üst-orta gelirli ülkeler grubunda yer alan 

Peru’nun özgürlük puanı ve demokrasisi iyi durumda görünmektedir. Oluşturulan 

politikalar, gelir seviyesinden bağımsız olarak Libya’da yeterli değilken, Peru’da daha 

sağlam yapıdadır.  
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Tablo 4.3 2008-2018 Yılları Arasında Seçilmiş Ülkelerin Demokrasi Endeks 

Puanları Ortalaması 

Ülkeler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Norveç 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kanada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Avusturya 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Romanya 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Bulgaristan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Fransa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Arjantin 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

B. Krallık 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 

Brezilya 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Liberya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Rusya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Yemen -2 -2 -2 -2 3 3 0 0 0 0 0 

Uganda -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Etiyopya -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 

Tacikistan -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Kaynak: Polity Project ( www.systematicpeace.org ) verilerinden faydalanılarak yazar 

tarafından oluşturulmuştur.    

 

     Polity veri seti dikkate alınarak hesaplanan demokrasi endeksinde, ülkelere (-10) ile 

(+10) arasında puanlar verilmektedir. Puanların (-10)’a yaklaşması, ülkede otokratik 

yönetim anlayışının daha çok bulunduğunu gösterirken, puanların (+10)’a yaklaşması, 

ülkede demokratik yönetim anlayışının benimsendiğini göstermektedir. Tablo 4.3’e 

göre, Norveç, Avusturya ve Kanada son 10 yılda, (+10) puan alarak tam demokratik 

ülkeler olmaktadırlar. Bu ülkelerde otokratik unsurlara rastlanmamaktadır. Liberya, 

Rusya ve Yemen demokrasiyi benimsemeye çalışmaktadırlar. Uganda, Etiyopya ve 

Tacikistan ise son 10 yılda demokrasi alanında sürekli eksi puanlar almaktadırlar. Bu 

ülkelerde demokratik unsurlara rastlanılmamaktadır. Daha çok otokratik yönetim 

anlayışı benimsenmektedir.  

 

http://www.systematicpeace.org/
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Tablo 4.4 Seçilmiş Ülkelerin Ekonomik ve Demokrasi Göstergeleri (2018 Yılı) 

Ülkeler GSYİH Kişi Başı 

GSYİH 

Politik 

Haklar 

Sivil 

Özgürlükler 

İnsani 

Gelişme 

Endeksi 

Demokrasi 

Endeksi 

Norveç 434,166.628 81,734.5 40 60 0.954 +10 

B. Krallık 2,855,296.73 42,962.4 39 55 0.920 +8 

Avusturya 455,285.82 51,499.9 37 56 0.914 +10 

Kanada 1,713,341.70 46,234.4 40 58 0.922 +10 

Fransa 2,777,535.24 41,469.9 38 52 0.891 +9 

İtalya 2,083,864.26 34,488.6 36 53 0.883 +10 

Libya 48,364.21 7,241.7 1 8 0.708 0 

Çin 13,608,151.86 9,770.8 -1 11 0.758 -7 

Irak 224,228.01 5,834.2 17 14 0.689 +6 

Peru 222,044.97 6,941.2 30 42 0.759 +9 

Türkiye 771,350.33 9,370.2 16 16 0.806 -4 

Hindistan 2,718,732.23 2,010.0 34 37 0.647 +9 

Pakistan 314,588.21 1,482.4 16 22 0.560 -6 

Bangladeş 274,024.96 1,698.3 15 24 0.614 +7 

Nijerya 397,269.62 2,028.2 22 25 0.534 +4 

Ukrayna 130,832.37 3,095.2 27 35 0.750 +9 

Arjantin 519,871.52 11,683.9 35 50 0.830 +8 

Brezilya 1,885,482.53 9,001.2 31 44 0.761 +9 

Romanya 239,552.52 12,306.1 35 48 0.816 +9 

Bulgaristan 65,132.95 9,271.5 34 46 0.816 +4 

Rusya 1,657,554.65 11,288.9 5 15 0.824 -1 

Afganistan 19,362.97 520.9 13 14 0.496 +1 

Yemen 26,720.07 944.4 1 10 0.463 0 

Tacikistan 7,522.95 826.6 0 9 0.656 -3 

Liberya 3,264.00 677.3 27 33 0.465 +7 
Kaynak: Worldbank 2018,  Freedom House 2018 United Nations Development Programme 

(UNDP) 2018 ve Polity Project 2018 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur.  

 

     Tablo 4.4, gelir seviyelerine göre seçilmiş ülkelerin ekonomik ve demokrasi 

göstergeleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ekonomik göstergeler olarak, GSYİH, 

kişi başı GSYİH ve İnsani Gelişme Endeksi verilerine yer verilmektedir. Demokrasi 

göstergeleri olarak ise, politik haklar, sivil özgürlükler ve Polity Endeksi tarafından 

hesaplanan demokrasi verilerine yer verilmektedir. Tabloda incelenen veriler 2018 yılı 

verileri olmaktadır. 

      Ekonomik kalkınma seviyesinin belirlenmesinde GSYİH ve kişi başı GSYİH 

yetersiz kalacağından, ortalama yaşam süresi, yaşam beklentisi ve eğitim düzeyi gibi 
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göstergeleri yansıtan İnsani Gelişme Endeksi de analize dahil edilmiştir. Politik haklar, 

sivil özgürlükler ve demokrasi endeksi gibi demokratik göstergeler çalışmanın temelini 

oluşturduğu için bu veriler de dikkate alınarak ekonomik kalkınma düzeyi belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

     Tablo 4.4’e göre, genel olarak, GSYİH’si ya da kişi başı GSYİH’si yüksek olan 

ülkelerde İnsani Gelişme Endeksi de yüksek olmaktadır. Ancak bazı durumlarda,  

yüksek GSYİH’ye sahip ülkelerdeki İnsani Gelişme Endeksi düşük GSYİH’ye sahip 

ülkelerdeki İnsani Gelişme Endeksi’ne göre daha düşüktür. Üst-orta gelirli ülkeler 

kategorisinde yer alan Çin ve Türkiye örneğine bakıldığında, Çin’de GSYİH 

13,608,151.86 dolar, İnsani Gelişme Endeksi 0.758 iken, Türkiye’de GSYİH 

771,350.33 dolar, İnsani Gelişme Endeksi 0.806’dır. Çin’in GSYİH’sı Türkiye’nin 

GSYİH’sinden yüksek olmasına rağmen, İnsani Gelişme Endeksi Türkiye’nin İnsani 

Gelişme Endeksi’ne göre daha düşüktür. Yani, Çin’in İnsani Gelişme Endeksi orta 

seviyede iken, Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi yüksek düzeydedir.  Yine tablo 

4.4’e göre, politik haklar ve sivil özgürlükler bakımından en iyi durumda olan ülke, 

Norveç’tir. Norveç, politik haklarda 40 tam puana, sivil özgürlükler alanında 60 tam 

puana ulaşmıştır. Dolayısıyla 100 tam puana sahip olarak demokrasi alanında en özgür 

ülke olarak konumlandırılmaktadır. Politik haklar ve sivil özgürlükler alanında diğer 

ülkelere kıyasla en düşük puanı alan Libya ve Çin, yeterli demokrasi seviyesine 

erişemediğinden özgür olamayan ülkeler kategorisinde değerlendirilmektedir.  

       Tablo 4.4’e göre demokrasi indeksi ile iktisadi gelişme arasındaki ilişkiler, gelişmiş 

ülkeler açısından doğrulanırken, gelişmekte olan ülkeler açısından iki faktör arasında 

her zaman doğru yönlü bir ilişkiye rastlanmamaktadır.  Mesela, Irak, Libya, Bangladeş, 

Afganistan, Hindistan ve Liberya gibi ülkeler demokrasi indeksi itibariyle Türkiye’nin 

önünde gözükürken, iktisadi gelişme ve refahı gösteren Kişi Başı GSYİH ve İnsani 

Gelişme İndeksi bakımından ise, Türkiye’nin oldukça gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır.  

Bu örnek durum aynı zamanda, iktisadi gelişmelerin ileri düzeyde demokratik 

gelişmelere yansımasının zaman alabileceğini de göstermektedir. 
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4.4. Ekonomik Performansın Demokrasiye Etkisi 

     Daha önceki başlıklarda demokrasinin ekonomik yapıyı ne yönde etkilediğinden 

bahsedilmişti. Demokrasi ve ekonomik yapı arasındaki ilişkinin tek taraflı olmadığını 

ifade etmekte fayda vardır. Demokrasi ekonomik performansı etkileyebildiği gibi 

ekonomik performans da demokrasiyi etkileyebilmektedir. Literatürdeki çalışmalar 

genellikle ekonomik performansın demokrasiyi olumlu yönde etkilediğine vurgu 

yapmaktadır.  

     Ekonomik gelişme sonucu demokratikleşmenin sağlanabileceği durum Lipset 

Hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Lipset Hipotezi’ne göre, bir ülkenin refah seviyesi 

ne kadar yüksekse demokrasisi de o derecede gelişme göstermektedir (Manan, 2009: 

61). Lipset Hipotezi ayrıca, ekonomik gelişmenin demokrasiyi siyasal kültürü ve 

toplumsal yapıyı dikkate alarak etkilediğini ifade etmektedir. Ekonomik gelişme, 

toplumları alt tabakalardan kurtarıp orta sınıfın siyasal rolünü etkilemektedir. Siyasal 

rolünün etkilendiği orta sınıf, demokratik partileri özendirip çatışma ortamını 

yumuşatmaktadır. Orta sınıfın bir üst tabakası olan yukarı sınıfın siyasal değerleri de 

ulusal gelire göre değişme göstermektedir. Dolayısıyla yoksul olan alt sınıfların hayat 

standartlarının düştüğü durumlarda yukarı sınıf bu yoksul sınıfları dışlayacaktır. Üst 

tabakalar ise alt tabakada bulunan toplumun iktidar mücadelesine karşı çıkacaktır 

(Yıldız, Başar, 2009: 63). 

     Demokratikleşmede etkili olan iki önemli ekonomik faktör, toprak ve sermaye 

olmaktadır. Toprağın yeniden dağıtımı fiziksel sermayeye göre daha kolay olacağından 

eşitsizliğin hüküm sürdüğü toplumlarda eşitsizlikleri giderme yollarından biri 

olmaktadır. Toplumun zengin kesimini oluşturan seçkinler demokratikleşmeden 

kaçınmak için baskı ve darbeleri tercih ederlerse beraberinde baskı ve darbelerin 

getirdiği maliyetlere de katlanmak zorunda kalacaklardır. Ayrıca, sermayenin ve 

toprağın büyük bir kısmını da kaybedeceklerdir (Acemoğlu ve Robinson, 2016: 322, 

327, 329).  

     Ekonomik performansı olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden biri de ülkelerde 

yaşanan ekonomik krizler olmaktadır. Yaşanan bu krizler ekonomik gelişmeyi 

yavaşlatmaktadır. Ekonomik gelişme yolundaki hızın düşmesi de baskı unsurlarını 
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arttırarak demokratikleşme sürecini durdurmaktadır. Ekonomik yapıda yaşanan bir 

iyileşme ya da kötüleşmenin demokrasiye yansıması domino etkisi şeklinde olmaktadır.  

     Ekonomik gelişme yolunda ilerleyen ülkelerde refah seviyesinde artış 

görüleceğinden kişilere hak ve özgürlüklerin tanındığı demokrasi rejiminin de önemi 

artacaktır  (Manan, 2009: 63). Olk (2003: 16), ekonomik önkoşulların yerine getirilmesi 

durumunda demokrasinin er ya da geç kendi kendine oluşacağı öngörüsünde 

bulunmaktadır.  

     Ekonomik performansın demokrasiye olan pozitif etkisi Başar ve Yıldız (2009: 63)’a 

göre şu şekilde özetlenebilir: Daha iyi bir ekonomik gelişme seviyesi, daha iyi eğitilmiş 

bir nüfus oluşturarak daha büyük orta sınıfın oluşmasına katkı sağlamaktadır. Böylece 

vatandaşların yetenek düzeyleri ve beklentilerine yönelik güven duyguları artacaktır. Bu 

durum da demokratikleşmeye destek sağlamış olacaktır.  
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Şekil 4.3 Ekonomik Gelişmenin Demokratikleşme Açısından Bir Faktör Olduğu 

Durum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kaynak: Barış, Erdoğmuş, 2018: s. 90 

 

    Şekil 4.3’teki etkileşim şunu anlatmaktadır: Bir ülkede ekonomik gelişme düzeyi 

arttıkça, o ülkenin nüfusunun eğitim kalitesi artar. Aynı zamanda daha büyük bir orta 

sınıfın oluşmasına katkı sağlanır. Ayrıca, daha yüksek bir ekonomik gelişme düzeyi, 

vatandaşlık kültürünü geliştirerek vatandaşların tutum ve teknik yeteneklerinde 

iyileşmeler sağlar. Bu olumlu etkileşim demokratikleşmeye destek sağlanması açısından 

oldukça önemlidir. Yani, demokrasi tek başına ortaya çıkmazken, ekonomik gelişme ile 

Daha yüksek bir 

ekonomik gelişme 

düzeyi 

Daha iyi eğitilmiş 

nüfus 

Daha büyük orta 

sınıf 
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de aynı anda sağlanamamaktadır. Ekonomik gelişme sağlandığı takdirde 

demokratikleşmeye destek de sağlanmış olacaktır.   

 

4.4.1. Demokratikleşme Bağlamında Ekonomik Kalkınma 

     Demokrasi ekonomik kalkınmayı etkilediği gibi, ekonomik kalkınma da demokrasiyi 

önemli derecede etkilemektedir. Yani, ekonomik kalkınmanın ön koşulu olarak 

demokrasi görüldüğü gibi ayrıca, demokrasinin ön koşulu olarak ekonomik kalkınma 

görülebilmektedir. Bu çift yönlü ilişki, literatürde birçok araştırmacı tarafından ele 

alınmaktadır.  

     Demokrasi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiye yönelik yapılan ilk deneysel 

çalışma Lipset’e aittir. Literatürde "Lipset Hipotezi" olarak adlandırılan hipoteze göre, 

demokratik kuralların oluşması ve bu kuralların süreklilik arz etmesi için ekonomik 

kalkınmanın sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, güçlü bir demokratikleşmenin 

sağlanabilmesi için, iktisadi gelişmeyi özendirecek iktisadi ve sosyal politikaların 

oluşturulması gerekmektedir (Çukurçayır ve Tezcan, 2011: 66). 

     Kalıcı olarak sağlanabilen ekonomik kalkınma, demokratikleşmenin tetikleyicisi ve 

itici gücü olarak görülmektedir (Olk, 2003: 14). 1990’ların ortalarında Burkhart ve 

Lewis-Beck, ekonomik kalkınmanın demokratikleşmeye neden olduğunu iddia eden 

modernleşmenin güçlü argümanını doğrulamaktadırlar Ayrıca, demokrasi üzerindeki 

ekonomik etkinin, görünüşte bir ülkenin dünya sistemi konumuna bağlı olduğunu 

belirterek hipotezi daha ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadırlar (Olk, 2003: 15).  

     Demokrasiye giden yollar farklı olsa da, demokratik rejimlerin hayatta kalması, 

birkaç kolay tanımlanabilir faktöre bağlı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, kişi 

başına düşen gelirle ölçülen gelişme seviyesi olmaktadır. Gelirle birlikte eğitim de 

demokrasi için önemli bir faktör olarak görülmektedir. Özellikle işgücünün ortalama bir 

üyesinin eğitim yılı, bir demokrasinin hayatta kalma olasılığını arttırmaktadır. Gelir ve 

eğitim birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olsa da, etkileri bir ölçüde bağımsız 

görünmektedir. Eğitimle birlikte, siyasi kurumlar ve siyasi güçlerin ilişkileri, kişi başına 

gelirden bağımsız olarak demokrasinin hayatta kalması üzerine bir miktar etkiye sahip 

olsa da, bununla birlikte, kişi başına gelirin etkisi çok daha güçlü görünmektedir 

(Przeworski, 2004: 9,11). Kişi başına GSYİH’si yüksek olan ülkeler, daha yüksek bir 
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demokrasi düzeyine ulaşmaktadırlar (Saray, 2018). Ayrıca, gini katsayısının düşük 

olduğu ve üretimde katma değerin işgücü payının yüzde 25’ten fazla olduğu ülkelerde, 

demokrasilerin hayatta kalma olasılıkları daha yüksek olmaktadır (Przeworski, 2004: 

10). 

 

Şekil 4.4 Demokratikleşme Bağlamında Ekonomik Kalkınma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Çukurçayır ve Tezcan, 2011: 66. 

 

     Şekil 4.4’te ekonomik kalkınmanın demokratikleşme üzerindeki etkisi 

gösterilmektedir. Bu etki şu şekilde yorumlanmaktadır: Bir ülkenin refah ve eğitim 

seviyesi yüksek düzeyde ise ve o ülkede kaliteli kurumsal yapı sağlanmışsa ekonomik 

gelişim de sağlanmış demektir. Ekonomik gelişimin devamlılığını sağlayan ülkeler hızla 

ekonomik kalkınmaya ulaşmaktadırlar. Ekonomik olarak kalkınmış ülkelerde 

demokratikleşme de sağlanmış olacaktır. Yani, ekonomik kalkınma demokratikleşmeyi 

yüksek refah düzeyi, yüksek eğitim düzeyi ve kaliteli kurumsal yapı gibi araçlarla 

etkilemektedir.  

     Demokrasi ve ekonomik kalkınmada -her iki yaklaşım çerçevesinde- ekonomik 

kalkınmanın hız kazanmasında demokrasinin önemli bir rolü olduğu gibi, 

demokratikleşme seviyesinin artmasında da ekonomik kalkınmanın ayrı bir önemi 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, demokrasi ve ekonomik kalkınma arasında bir 
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"ikamecilik" değil, bir "tamamlayıcılık" ilişkisi bulunmaktadır. Yani, her ikisi arasında 

karşılıklı bir etkileşim söz konusu olmaktadır (Çukurçayır ve Tezcan, 2011: 73). 
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4.5. Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma İlişkisinin İncelenmesi 

     Son yıllarda üzerinde durulan önemli konulardan biri de özgürlüklerin istikrar ve 

büyümeye etkisi olmaktadır. Kalkınmanın sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde 

ekonomik özgürlükler tek başına elbette yeterli olmamaktadır. İyi bir kalkınma düzeyi 

için siyasi özgürlüklerin de sağlanması gerekmektedir. Literatürde yer alan pek çok 

çalışma, ülkeler arasındaki ekonomik kalkınma ve ekonomik özgürlüklerin farklı 

ölçümleri arasında pozitif ilişki olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır (Yalman vd., 2011: 

435). 

     Ekonomik özgürlükler sadece insan itibarı ile ilgili olmamaktadır. Aynı zamanda, 

üretici ve tüketici kesiminin değişen tercihlerinin ayarlanması için ve ekonomik büyüme 

ve kalkınmanın sağlanması için oldukça önemli bir etken olmaktadır. Ekonomik 

özgürlüğün temel unsurlarının belirlenmesi konusundaki yoğun çabalar, ekonomik 

özgürlük ve ekonomik gelişim arasındaki bağlantıya yönelik olmaktadır. Ekonomik 

özgürlüklerdeki artış, gerek üretim gerekse tüketim sürecinde kişilerin serbest hareket 

etmesini sağladığına göre, kişi daha rahat bir şekilde ekonomik kararlar alabilecektir 

(Altınışık vd., 2011: 154). 

     Bir ülkedeki kişi başına düşen milli gelirde meydana gelen bir artış, o ülkedeki 

ekonomik refahı da arttırmaktadır. Ekonomik özgürlüğü daha yüksek olan ülkelerde kişi 

başına düşen milli gelirdeki büyüme hızı da yüksek olmaktadır. Yapılan birçok çalışma, 

ekonomik refahın kaynağının ekonomik özgürlük olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

ekonomik özgürlük ile ekonomik refah arasında tesadüfi bir ilişkinin olmadığı 

kanıtlanmaya çalışılmaktadır (Yalçın, 2006: 89). 

     Ekonomik özgürlüğün uzun dönemli etkileri sonrasında, özgürlükteki iyileşmeler ve 

özellikle uluslararası finansla alakalı olan özgürlüğün yönleri büyümeyi doğrudan 

etkilemekten ziyade, yatırımı arttırmada daha çok etkili olduğu tahmin edilmektedir. 

Yatırım kanalının bu noktada önemli olduğu dikkat çekmektedir. Alternatif olarak 

incelenen bir analizde, yatırım karşısında siyasi ve sivil özgürlüklerin büyüme ve 

kalkınma sürecini doğrudan etkilemede önemli etkenler olduğuna dikkat çekilmektedir 

(Yalman vd., 2011: 436).     
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Tablo 4.5 Fraser Enstitüsü Tarafından Yayınlanan Dünya Ekonomik Özgürlük 

Endeksi’ne Göre Seçilmiş Ülkelerin Ekonomik Özgürlükleri (2017 Yılı) 

Kaynak:Gwartney vd. (2019) "Economic Freedom of the World: 2019 Annual Report", s. 10-14. 

 

 

     Ülkelerin ekonomik özgürlüklerini ölçmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

Kullanılan yöntemlerle endeks puanı oluşturulmaktadır. Elde edilen puanlar, ülkelerin 

ekonomik özgürlük dereceleri hakkında bilgi vermektedir.  

      Tablo 4.5, ülkelerin ekonomik özgürlük düzeylerini yansıtmaktadır. Tabloda 

gösterilen veriler, Fraser Enstitüsü tarafından yayınlanan rapordan alınmıştır. 2019 

yılında hazırlanan raporda bir önceki yılın verileri (2018 yılı) yer almaktadır. Fraser 

 

Ülkeler 

 

Kamu Kesimi 

Büyüklüğü 

 

Hukuk Sistemi ve 

Mülkiyet Hakları 

 

Güçlü Para 

 

Uluslararası Ticaret 

Özgürlüğü 

 

Düzenlemeler 

Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama 

B. Krallık      

Norveç    

Avusturya   

Kanada         

Fransa            

İtalya              

Libya                  

Çin                     

Irak                   

Peru            

Türkiye                

Hindistan             

Pakistan        

Bangladeş      

Nijerya          

Ukrayna          

Arjantin              

Brezilya             

Romanya            

Bulgaristan       

Rusya            

Yemen      

Tacikistan     

Liberya        

Uganda 

6.21   

4.93   

5.66   

6.48  

4.82  

6.12 

3.65 

4.67 

5.04 

7.53 

6.60 

8.22 

7.02 

8.15 

8.59 

7.16 

5.71 

5.65 

6.99 

7.13 

6.33 

7.11 

5.09 

7.19 

7.48 

97           

146         

123           

81           

150           

102           

160           

153         

144           

27              

76             

11             

52             

14               

4               

43            

121          

124              

54              

44             

89             

45            

143            

40             

29 

7.78 

8.48 

7.93 

7.85 

6.99 

5.78 

3.58 

5.58 

2.78 

4.73 

4.62 

5.17 

3.63 

3.14 

3.32 

4.44 

3.98 

4.53 

6.13 

5.28 

4.83 

3.16 

5.04 

4.22 

4.71 

14           

3           

10          

13          

22          

51          

140        

59         

158       

97         

103       

80         

138       

151       

145        

108       

130       

107        

43         

72            

93          

150         

85         

117         

99 

9.67   

9.55   

9.42   

9.55   

9.48   

9.40   

6.50   

8.50   

7.14   

9.72   

8.85   

8.37   

6.67   

6.98   

8.57   

4.99   

6.47   

9.42   

9.37   

9.43   

9.31    

7.96   

7.54   

9.03   

9.35 

13            

19             

40             

20             

31            

46             

146             

85             

124            

10             

78             

89               

142            

131             

83             

159           

148            

42              

49             

38              

56              

107           

114            

74               

53 

8.43   

7.57     

8.09     

7.91     

8.16     

8.24     

2.35     

6.81     

5.54     

8.24     

7.27     

6.08     

5.85     

5.95     

6.08     

6.78     

6.55   

7.15     

8.43     

8.11     

6.83     

5.93     

5.94     

6.20     

7.63 

11                

63                

35                 

43                   

32               

22                 

161               

99                  

148              

21                

79              

131              

142             

135                  

132              

100                     

114                   

87                   

10                               

34                        

98                   

138                 

136                         

128                       

59 

8.35     

7.59     

7.45           

8.61           

7.32             

7.54                

6.16                   

6.55                   

5.52                        

7.22                      

6.03                       

6.69                                       

6.36                   

6.67                     

7.75                      

6.44                

5.65                        

4.41                  

7.48                  

7.74                   

6.60                    

5.04                 

6.63                      

6.17                         

7.79 

13                                          

49                     

59                       

7                             

65                            

51                         

137                       

118                        

151                              

72                         

139                         

108                      

129                                              

110                     

37                    

125                          

146                         

161                   

55                       

38                       

115                     

155                    

114                    

136                       

34 
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Enstitüsü tarafından yapılan hesaplamada, ülkelere 0 ile 10 arasında puanlar 

verilmektedir. Tabloda gösterilen alanlardaki özgürlük puanlarının 0’a yaklaşması 

ülkelerin özgürlüğünün düştüğünü gösterirken, 10’a yaklaşması özgürlüğünün arttığını 

göstermektedir.  

      Gwartney, James ve Robert Lawson’un 2019 yılında hazırladıkları raporda, 

ekonomik özgürlük analizi; kamu kesimi büyüklüğü, hukuk sistemi ve mülkiyet hakları, 

güçlü para, uluslararası ticaret özgürlüğü ve düzenlemeler olmak üzere 5 alan üzerinde 

yapılmaktadır. Tabloda yer alan ülkeler, yüksek gelirli ülkelerden düşük gelirli ülkelere 

doğru sıralanmaktadır (yüksek gelirli ülkeler, üst-orta gelirli ülkeler, alt-orta gelirli 

ülkeler, orta gelirli ülkeler, düşük gelirli ülkeler). Ülkelere bakılarak şu yorum 

yapılabilmektedir: Yüksek geliri ülkelerde hukuk sistemi ve mülkiyet hakları, güçlü 

paraya erişim, uluslararası ticaret özgürlüğü ve düzenlemeler alanlarındaki özgürlük 

puanı yüksek seviyelerde olmaktadır. Bu alanlarda yüksek düzeyde özgürlüğü bulunan 

yüksek gelirli ülkeler, özgürlük puanlarının yüksek olmasına bağlı olarak dünya 

sıralamasında da ön sıralarda yer almaktadırlar.  Tabloda dikkat çeken önemli bir nokta, 

kamu kesimi büyüklüğü alanında düşük gelir seviyesine doğru sıralanan ülkelerdeki 

özgürlük puanı, yüksek gelir seviyesinde bulunan ülkelere göre genel olarak daha 

yüksek düzeyde olmaktadır. Özellikle orta gelirli ülkelerdeki puan ve sıralamanın daha 

iyi durumda olduğu görülmektedir. Tabloda dikkat çeken diğer bir önemli nokta da, orta 

gelirli ve düşük gelirli ülkelerde güçlü paraya erişim kolaylığı sağlanmaya çalışılmakta 

ve düzenlemelerde artış sağlanmaktadır.  
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Tablo 4.6 Heritage Vakfı Tarafından Yayınlanan Dünya Ekonomik Özgürlük 

Endeksi’ne Göre Seçilmiş Ülkelerin Ekonomik Özgürlükleri (2019 Yılı) 

Kaynak: Miller vd. (2019) "2019 Index of Economic Freedom", s. 5-9. 

 

     Tablo 4.6, seçilmiş ülkelerin çeşitli özgürlük alanlarındaki puanlarını göstermektedir. 

Tabloda gösterilen puanlar, Heritage Vakfı tarafından yayınlanan ekonomik özgürlük 

endeks raporundan alınmıştır. Seçilen ülkelerin özgürlük alanlarındaki puanları genel 

olarak birbirlerinden farklı olmaktadır. Dünya genelinde en iyi puana sahip ve yine 

dünya sıralamasında en yüksek sıralamada yer alan B. Krallık ve Kanada. Ekonomik 

özgürlüğünü yüksek düzeyde sağlamış bulunmaktadır. B. Krallık’a bakacak olursak; 

Ülkeler İş 

Özgürlüğü 

Ticaret 

Özgürlüğü 

Parasal 

Özgürlük 

Yatırım 

Özgürlüğü 

Finansal 

Özgürlük 

Mülkiyet 

Hakları 

İşgücü 

Özgürlüğü 

GENEL 

Puan Sıralama 

B. Krallık 92.9 86.0 81.2 90.0 80.0 92.3 73.5 78.9 7 

Kanada 81.9 86.8 77.2 80.0 80.0 87.0 73.7 77.7 8 

Norveç 89.4 83.2 75.4 75.0 60.0 86.1 53.7 73.0 26 

Avusturya 74.9 86.0 81.5 90.0 70.0 84.2 68.7 72.0 31 

Bulgaristan 62.7 86.0 88.0 70.0 60.0 62.5 68.4 69.0 37 

Romanya 63.1 86.0 82.7 70.0 50.0 66.7 64.5 68.6 42 

Peru 67.8 86.4 83.9 75.0 60.0 56.1 63.5 67.8 45 

Türkiye 66.0 9.6 70.0 70.0 60.0 55.8 49.2 64.6 68 

Fransa 81.2 81.0 79.1 75.0 70.0 82.5 45.2 63.8 71 

İtalya 71.7 86.0 84.0 85.0 50.0 71.7 51.1 62.2 80 

Uganda 46.3 75.4 80.1 55.0 40.0 42.2 83.2 59.7 95 

Rusya 78.4 77.8 65.1 30.0 30.0 52.4 52.5 58.9 98 

Çin 56.2 73.0 71.9 25.0 20.0 49.9 64.2 58.4 100 

Nijerya 51.2 62.4 65.0 45.0 40.0 36.5 83.3 57.3 111 

Bangladeş 50.9 63.6 69.9 45.0 30.0 36.1 68.2 55.6 121 

Tacikistan 67.3 73.6 68.5 25.0 30.0 47.8 49.2 55.6 122 

Hindistan 57.1 72.4 72.4 40.0 40.0 57.3 41.8 55.2 129 

Pakistan 56.1 64.8 72.6 55.0 40.0 41.5 41.8 55.0 131 

Ukrayna 66.1 75.0 58.6 35.0 30.0 43.9 46.7 52.3 147 

Arjantin 56.4 70.0 60.2 55.0 60.0 47.8 46.9 52.2 148 

Brezilya 57.9 69.0 75.5 50.0 50.0 57.3 51.9 51.9 150 

Liberya 50.6 60.1 68.9 55.0 20.0 26.7 38.3 49.7 160 

Irak 53.1 - - - - 12.3 81.4 - - 

Libya 51.3 5 - - - 24.4 52.8 - - 

Yemen 49.8 50 71.4 - - 22.2 61.5 - - 
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ülke, özel mülkiyet hakları alanında oldukça özgür seviyede bulunduğu için, özel 

mülkiyet hakları da güvenli şekilde oluşturulmaktadır. Ülkenin işgücü piyasası verimli 

bir şekilde işlemektedir. Ayrıca, parasal özgürlüğü yüksek olan B. Krallık’ta, hükümet 

tarafından fiyat kontrolleri de sağlanmaktadır. İthalat ve ihracatın GSYİH içindeki 

değeri oldukça yüksektir. Bu verimlilik, ticaret alanındaki yüksek özgürlük 

seviyesinden kaynaklanmaktadır. Finans ve yatırım alanlarındaki artan özgürlükle 

birlikte, bu alanlarda gelişme görülmektedir. İyi gelişmiş bir finans sektörü, dünyanın 

en verimli yatırım ortamlarından birini tamamlamaya devam etmektedir.  

     Dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan bir diğer ülke olan Kanada’da da durum 

B. Krallık ile aynıdır. Ülkede yüksek seviyede özgür olunan özel ve fikri mülkiyet 

hakları korunmaktadır. İşgücü alanında nispeten uygulanan işgücü düzenlemeleri, 

istihdam alanında artış sağlamaktadır. B. Krallık’ta olduğu gibi Kanada’da da ithalat ve 

ihracat oranları GSYİH içinde yüksek değere sahiptir. Hükümet, ticaretin 

çeşitlendirilmesini, ihracatı teşvik etmeyi ve yerli sanayilerle küçük işletmeleri 

desteklemektedir. Ayrıca, bankacılık sektörü sağlamlığını korumakla birlikte, banka dışı 

finansal şirketlerin büyük çoğunluğu ihtiyatlı bir iş ortamında faaliyet göstermektedir.  

     Tablo 4.6’ya göre, özgürlük puanı ve dünya sıralamasındaki yeri oldukça düşük olan 

Liberya ve Afganistan’daki ekonomik gelişmeler yeterince sağlanamamaktadır. Liberya 

örneğine bakacak olursak; ülkede mülkiyet hakları korunmakta, ancak sözleşmelerin 

uygulanması uzun bir süreç gerektirmektedir. Yatırım alanında yeterince özgürlük 

sağlanamamakla birlikte, bu alanda verimsizlik söz konusu olmaktadır. Ülkede işgücü 

piyasası tam olarak gelişemediği için, işgücünün büyük bir kısmı kayıt dışı sektörle 

uğraşmaktadır. Ülkedeki ithalat ve ihracatın toplam değeri, GSYİH içinde çok düşük 

düzeyde kalmaktadır. Uygulanan reformlar ticarette bazı tarife dışı engelleri kaldırmış, 

ancak şeffaflık eksikliği devam etmiştir. Ayrıca, yabancı yatırımlar da 

sınırlandırılmıştır. Liberya’daki duruma benzer bir durum da Afganistan’da 

görülmektedir. Tablo 4.6’da sıralanan alanlardaki özgürlük Afganistan’da düşük olduğu 

için, ülkede, bu alanlarda verimlilik ve gelişim sağlanamamıştır. Bu bağlamda, şu 

yorum yapılabilir: Genel olarak, özgürlükleri ileri düzeyde olan ülkelerin aynı zamanda 

iktisadi gelişme olarak hemen hemen aynı oranda bir gelişmişlik düzeyleri 

bulunmaktadır.  
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Grafik 4.2 Ekonomik Özgürlüklere Global Bir Bakış 

 

Kaynak: Miller vd. (2019) "2019 Index of Economic Freedom", s. 4. 

 

     Grafik 4.2, dünya ülkelerinin ekonomik özgürlük alanlarındaki puanlarının 

ortalamasını göstermektedir. Heritage Vakfı tarafından yayınlanan "2019 Index of 

Economic Freedom" raporuna göre, birçok ekonomi, iş çerçevelerini 

modernleştirmektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerdeki genel reform hızı gelişmiş 

ülkelerdeki hızı aşmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2019 endeksinin iş özgürlüğü 

için küresel puanı düşmüştür. Parasal özgürlük de hafifçe düşerek, hükümetler 

tarafından fiyatları kontrol etme eğilimleri artmıştır. Küresel ticaret özgürlüğü, bu yılki 

endekste 75,9’dan 74,4’e gerilemiştir. Yatırım özgürlüğü değişmemiştir, ancak eşit 

ilerleme de sağlanamamıştır. Birçok ülkede yatırım politikası önlemleri, genel piyasa 

açıklığından ziyade, sektörel yatırımların teşvik edilmesine yönelik olmaya devam 

etmektedir. Finansal özgürlük için küresel puan değişmezken, birçok ülkedeki finansal 

kurumlar belirsiz düzenleyici ortamlarla karşı karşıya kalmış durumda bulunmaktadır. 

Rapora göre, mülkiyet haklarına ilişkin küresel puan ise 2019 endeksinde bir miktar 

iyileşmiş olmaktadır (Miller vd., 2019: 17).  
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 Grafik 4.3 Ekonomik Özgürlükler ve Kişi Başına Düşen Gelir (2017) 

 

 

Kaynak: Gwartney, vd. (2019) "Economic Freedom of the World: 2019 Annual Report", s. 18. 

 

     Grafik 4.3, ekonomik özgürlükler ile kişi başına düşen gelir arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Grafiğe göre, en düşük özgürlük düzeyine sahip ülkelerde kişi başı 

GDP oranı 6,140$ gibi bir seviyede düşük olmaktadır. Bunun aksine, en yüksek 

ekonomik özgürlük düzeyine sahip ülkelerde kişi başı GDP oranı 36,770$ gibi bir 

seviyede daha yüksek olmaktadır. 2. ve 3. düzey ülkelerdeki kişi başı GDP oranı ise 

sırasıyla 12,622$ ve 22,082$ olmaktadır. Bu veriler göz önüne alındığında ekonomik 

özgürlüğü daha yüksek olan ülkelerin kişi başına GSYİH anlamında refahının 

yükseldiğini veya bir diğer deyişle, genel anlamda ekonomik özgürlükler ile iktisadi 

gelişme arasında doğru yönlü bir ilişkinin ortaya çıktığını belirtmek gerekir.   
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Grafik 4.4 Seçilmiş Ülkelerde ve Dünya’da Yıllara Göre Ekonomik Özgürlük 

Düzeyi Ortalaması 

 

Kaynak: www.heritage.org verilerinden faydalanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.  

 

     Grafik 4.4, seçilmiş yüksek gelirli, orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerin ve dünyanın 

2009-2019 yılları arasında ekonomik özgürlük düzeyi ortalamasını göstermektedir. 

Seçilen yüksek gelirli ülkeler; Norveç, B.Krallık, Avusturya, Kanada, Fransa ve 

Yunanistan’dır. Orta gelirli ülkeler; Arjantin, Brezilya, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve 

Gana’dır. Düşük gelirli ülkeler ise; Etiyopya, Liberya, Tacikistan, Uganda, Benin ve 

Tanzanya’dır. Seçilen ülkelerin ekonomik özgürlük puanları Heritage Vakfı’ndan 

alınmıştır.  Heritage Vakfı’na göre bir ülkenin ekonomik özgürlük düzeyi belirlenirken 

o ülkeye 0 ile 100 arasında puanlar verilmektedir. Puanların 0’a yaklaşması, ülkede 

ekonomik özgürlük düzeyinin düştüğünü gösterirken, 100’e yaklaşması ekonomik 

özgürlük düzeyinin arttığını göstermektedir. Heritage Vakfı’nın belirlediği 0 ile 100 

arasındaki puanlamada, 40-50 arası puanlama bastırılmış özgürlüğü, 50-60 arası 

çoğunlukla özgürlüğün olmadığını, 60-70 arası kısmen özgürlük düzeyini, 70-80 arası 

özgürlüğün çoğunlukla bulunduğunu, 80-100 arası tam özgürlük düzeyinin 

bulunduğunu ifade etmektedir.  
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     Grafiğe göre, ülkelerin ekonomik özgürlük düzeyleri ile gelişmişlik düzeyleri 

arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Gelir düzeyi yüksek olan ülkelerin 

ekonomik özgürlük düzeyleri de yüksek olmaktadır. Orta gelirli ve düşük gelirli 

ülkelerin özgürlükleri bastırılmış olmamakla beraber bu ülkelerin çoğunluğu özgür 

olmamaktadır. Ekonomik özgürlük seviyesinde dünya ortalamasına yıllar itibariyle 

bakıldığında, grafiğe göre son 10 yılda artış görülmektedir. 2019 yılına gelindiğinde 

dünya ortalamasında 0,3 puanlık bir düşüş yaşansa da, genel itibariyle puanların 100’e 

yaklaşması, dünya genelinde ekonomik özgürlük seviyesinin arttığını göstermektedir.   
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SONUÇ 

     Demokrasi ve ekonomik özgürlük kavramları gerek siyasi bilimlerde gerekse 

ekonomi biliminde araştırmacıların üzerinde sıkça durdukları kavramlar olmaktadırlar. 

Farklı boyutlarıyla ele alınan bu kavramlar, birbirleriyle etkileşim halinde olmaktadırlar. 

Birbirlerini etkilemekle birlikte birçok farklı disiplini de beraberinde etkilemektedirler. 

Çalışmada, bu iki kavram farklı boyutlarıyla ele alınmış ve etkileşim mekanizmaları 

üzerinde durulmuştur. Çalışmanın temel amacı, demokrasi ve ekonomik özgürlüklerin 

ekonomik kalkınmaya etkisinin ne yönde olduğunu incelemektir.  Analize dahil olan 

ülkeler, Dünya Bankası’nın gelir seviyelerine göre sınıflandırdığı ülkelerden 

oluşmuştur. Analiz bölümünde yapılan yorumlarda bu ülkeler itibariyle 

değerlendirmeler yapılmıştır.   

    Analiz bölümünden önce demokrasi, ekonomik özgürlük ve kalkınma kavramları 

üzerinde durulmuştur. Her üç kavram da geniş tanımlı olmakla birlikte, farklı 

boyutlarıyla ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde demokrasi kavramı genel 

hatlarıyla açıklanmıştır. Demokrasi tarihi gelişiminde, M.Ö. 5. Yüzyıl’daki eski 

Yunan’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar birçok aşamalardan geçilmiştir. İnsanları 

toplum halinde bir arada tutabilen demokrasi, topluma sunduğu faydaların dışında 

bireylerin de iradelerini daha özgürce kullanmasına yol açmıştır.  

     Ülkeden ülkeye farklı şekilde uygulanan demokrasinin farklı ölçüm yöntemleri de 

bulunmaktadır. "Bollen Endeksi", "Poe ve Tata Endeksi", "Polity Endeksi", "Vanhanen 

Endeksi", ve "Freedom House Endeksi" demokrasi düzeyini ölçen endeks araçları 

olmaktadır. Bunlar arasında literatürdeki çalışmalarda en çok yer verilen "Polity 

Endeksi" ve "Freedom House Endeksi"dir. Bu endeksler kullanılarak ülkelere puanlar 

verilmektedir. Verilen puanlar neticesinde ülkeler, en çok demokratik olandan en az 

demokratik olana doğru sıralanmaktadırlar. Uygulamalı çalışmalarda en çok kullanılan 

"Freedom House Endeksi", ülkelerin politik haklar ve sivil özgürlüklerini 

incelemektedir. Hazırlanan endeks raporlarında ülkelerin siyasi ve sivil özgürlükleri 

değerlendirilmiştir.  

    Ekonomik özgürlük kavramı, çalışmanın üçüncü bölümünde geniş hatlarıyla ele 

alınmıştır. Ele aldığımız ekonomik özgürlük, devlet kontrolü ile kişinin ekonomik 

alanda serbestçe hareket edebileceğini ifade etmektedir. Ekonomik özgürlük, fırsatları 

genişleterek ülkelerin büyümesinde önemli bir etken haline gelmektedir. Çalışmada 
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ekonomik özgürlük kavramı ile birlikte siyasi özgürlük kavramı üzerinde de 

durulmuştur. Bu bakımdan ekonomik refaha ulaşmak için ekonomik özgürlüklerin 

yanında siyasi özgürlüklerle de bir bütün sağlanması gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

     Ekonomik olarak hangi ülkenin ne derece özgür olduğunu anlamak için ölçüm 

yöntemine başvurulmaktadır. Ekonomik özgürlüğün ölçümü konusunda 3 farklı endeks 

kullanılmaktadır. Bunlar; ‘’Fraser Enstitüsü tarafından ölçülen ekonomik özgürlük 

endeksi’’, ‘’Heritage Vakfı tarafından ölçülen ekonomik özgürlük endeksi’’ ve 

‘’Freedom House tarafından ölçülen ekonomik özgürlük endeksi’’ olmaktadır. Her bir 

endeks farklı yöntemlerle dünya genelinde ülkelerin ekonomik özgürlük skorlarına 

ulaşmaktadır. Ekonomik özgürlüğü ölçmek için kullanılan endeksler farklı alt 

bileşenleri içermektedir. İçerdikleri alt bileşenleri belirli puanlar aralığında olmaktadır. 

Ülkelerin ekonomik özgürlük derecesi, bu puanlar itibariyle ifade edilmekte ve bu 

puanlara göre hangi ölçüde özgür olduklarına yönelik derecelendirmelerde 

bulunulmaktadır.  

      Tezin analiz bölümünde, demokrasi ile iktisadi gelişme arasındaki ilişkiler, gelişmiş 

ülkeler açısından doğrulandığı, gelişmekte olan ülkeler açısından ise farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir.  Bundan dolayı, iktisadi gelişmelerin bu grup ülkeler açısından 

daha ileri düzeyde demokratik gelişmelere yol açtığını veya tersinden 

demokratikleşmede alınan mesafelerin iktisadi kalkınma düzeyini anlamlı biçimde çok 

daha ileriye taşıdığını kanıtlamak zordur.  Diğer taraftan, analiz bölümünde yapılan 

incelemeler, ekonomik özgürlükleri daha yüksek düzeyde olan ülkelerde iktisadi 

refahının yükseldiğini veya genel anlamda ekonomik özgürlükler ile iktisadi gelişme 

arasında doğru yönlü bir ilişkinin ortaya çıktığını belirtmek gerekir.   
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