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ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME 

 
Deniz ÖZYAKIŞIR∗∗∗∗ 

GİRİŞ 
 

Toplumsal sistemleri nitelendiren en temel özelliklerin maddi üretim koşulları  ve ona 
dayalı üretim ilişkileri olduğu genelde kabul gören bir tanımlama ve görüştür. Bu bağlamda, 
üretime en fazla katkı sağlayan faktör hangisi ise onun etrafında şekillenen toplum biçimine 
de o ad verilmektedir. Şöyle ki; İlkel komünal düzenlerde üretimde taştan yapma araçlar en 
çok rol oynadıkları için bu dönemlere  kaba ve yeni taş  devri denilmektedir. Sınıflı toplum 
dönemlerinde üretimde en temel rolü tüm kişiliğiyle mülkiyet konusu olan “köle insan” 
oynadığı için bu düzenlere de köleci toplum adı verilmiştir. Bu sürecin hemen ardından feodal 
toplum biçimlenmiş ve gelişme göstermiştir. Sonrasında ise maddi üretim alanında büyük bir 
üstünlük sağlayan sanayi (fabrika) üretimi ve sermaye, kapitalist toplumu veya sanayi 
toplumu dediğimiz yeni bir toplum biçimini ortaya çıkarmıştır.  

Buraya kadar yapılan tarihsel çözümlemelerdeki amaç, içinde yaşadığımız bilgi toplumu 
da dahil olmak üzere tüm toplum biçimlerinin şekillenmesinde ve gelişmesinde üretimde rol 
oynayan temel araçların ve bu araçlar temelinde gelişen mülkiyet ilişkilerinin önemine dikkat 
çekmektir.  

Bu bağlamda diğer toplum biçimlerindeki üretim faktörlerinden farklı olarak “bilgi” 
temelinde biçimlenen ve teknolojinin itici bir güç olarak gelişmesine katkı sağladığı yeni bir 
toplum biçimiyle karşı karşıyayız. Bilgi Toplumu olarak ifadesini bulan bu toplum biçiminin 
en temel özelliği, bilgi merkezli ve teknoloji patentli üretim yapılanmasının olması ve söz 
konusu teknolojik bilginin ekonominin her alanında kullanılabilir olmasıdır. Buradaki amaç 
bilginin sınırlarını genişletmek ve üretimde yüksek verim elde etmektir. Bilgi toplumunda 
emek bilgi işçisi olarak ifadesini bulurken sanayi toplumunun mavi yakalıları yerine bilgi 
toplumunda uzman iş gücü olarak beyaz yakalılar göze çarpmaktadır.  

Gelinen noktada ülkeler, ekonomi politikalarını oluştururken, söz konusu mevcut 
sürecin araçlarını ve dinamiklerini göz önüne alarak hareket etmektedirler. Ayrıca bu 
dönemde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin  kalkınmak için fiziki sermayeden 
farklı olarak beşeri sermayeye  ağırlık verdiklerini görmekteyiz.  

İşte bütün bu değerlendirmeler ışığında genel olarak Bilgi toplumuna özelde ise beşeri 
sermaye kavramına ve kalkınmayla olan ilişkisine yönelik bir seminer çalışmasının 
hazırlanması uygun görülmüştür. Buna yönelik olarak iki bölüm halinde hazırlanan bu 
çalışmada Bilgi  toplumu sürecine ilişkin teorik bir çerçeve çizilmiş ve bu süreç içerisinde 
gelişen beşeri sermaye ve kalkınma ilişkisine yer verilmiştir. Söz konusu ilişkinin niteliği 
teorik çözümlemelerle ortaya konulmuş ve pozitif bir ilişkinin varlığı saptanmıştır.  

 
1. BİLGİ TOPLUMUNUN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE DİNAMİKLERİ 
 

Bilgi toplumunun teorik anlamda  alt yapısını Danniel Belle’ kadar götürmek 
mümkündür. Bell 1973 yılında yazdığı “The Coming of-Industrial Society: A Venture in 

Social Forecasting” adlı eserinde “sanayi sonrası toplum” kavramını ortaya atmıştır. Yazar 
“sanayi sonrası toplumu” dinamizmini bilgiden alan merkezi ve öncü insanı toplumun ihtiyaç 
duyduğu vasıflarla donatılmış uzmanlardan oluşan, temel üretim sektörü hizmetler olan ve 
kişiler arası bir oyunun geçerli olduğu bir toplum olarak tanımlamaktadır. (KUTLU, 2000: 
13) 
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M.U Porat, daha 1978’de ABD’nin bir “bilgi toplumu” olduğunu belirterek şunları 
yazıyordu: “1967’de ABD sosyal hasılasının %25’i bilgi-iletişim mal ve hizmetlerinin üretim, 
işleme ve dağıtımından kaynaklanıyordu...1970’te çalışanların yaklaşık yarısı “bilgi işçisi” 
olarak adlandırılabilirdi...Bunlar toplam işgücü gelirinin %53’ünün üzerinde bir pay 
almaktadırlar (PORAT, 1978: 29) Bu nedenle Fritz Mchlup’un “bilgi ekonomisi”; 
Brzezinski’nin “teknetronik çağ; “Rolf Dahrendorff’un “post-kapitalizm”, Amital Etzioni’nin 
“post-modern”; Daniel Bell’in “post-indistriyel “ve Peter F. Drucker’in “Post Business 
Society” dediği bir toplum yapısı doğmaktaydı. Bu yeni toplum yapısını Porat, “bilgi  
toplumu” (informasion society) (PORAT,1978: 30) olarak adlandırıyordu. 

Bilgi Toplumunun tarihsel arka planına baktığımızda Sanayi Devrimi sonrasında 
özellikle teknolojik gelişmeler temelinde yaşanan köklü değişimlerin etkisini görmekteyiz. 
Özellikle İkinci Dünya savaşında sonra dünyanın önde gelen gelişmiş ülkeleri her alanda bilgi 
teknolojisinin kullanımına öncelik vererek yüksek verimlilik elde etmeye çalıştılar. Söz 
konusu dönemde bilginin üretimde kullanılması gelişmeyi ve refahı beraberinde getirmiştir.  

Bilgi toplumu 1950 ve 1960’lı yıllarda ABD, Japonya ve Batı Avrupa  ülkeleri gibi 
gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin giderek artan bir şekilde kullanımıyla ortaya çıkmış 
bir aşamadır. Gelişmiş ülkelerde şekillenen bu aşamanın en önemli özelliği bilginin ve bilgi 
teknolojilerinin tarım, sanayi, hizmetler gibi sektörlerin yanı sıra eğitim, sağlık, iletişim gibi 
her alanda kullanılabilir olmasıdır. Bu nedenle, bilgi toplumundaki gelişmeler kısa sürede 
üretimin ve verimliliğin artmasına yol açmakta ve yeni teknolojik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmeleri de teşvik etmektedir. (AKTAN & TUNÇ,1998: 118-134) 

1990’lara gelindiğindeyse Naisbitt ve Aburdene (NAİSBİTT & ABURDENE,1990: 11) 
yaşanan çağı, insanlık tarihinde akıllara durgunluk veren bir teknolojik yenilenme, benzeri 
görülmemiş ekonomik olanaklar ve şaşırtıcı siyasi gelişmeler ile kültürel yeniden doğuşlardan 
dolayı 2000’li yılları “büyük yönelimler” (Megatrends) çağı olarak ilan ediyorlardı. Bu yeni 
yönelimlerin temelinde “bilgi işlem “ veya kısaca “bilişim teknolojisi” yatıyordu. 

Bu teknolojiye dayalı olarak şekillenmeye başlayan bilgi toplumunun itici gücü, bilgi ve 
bilgiyi işleyen bilgisayarlar oluyordu. Bilgisayarlarla birlikte; istenen bilgileri, istenildiği 
kadar depolayabilen, bunları işleyen, buradan yeni bilgiler üreten “bilişim teknolojileri” 
insanlığın hizmetine sunuluyordu.(SARIASLAN, 1992: 1) Bilgi toplumuna yönelik çizilen bu 
teorik çerçeveden de anlaşıldığı üzere bilgi toplumu; teknoloji ve bilgi temelinde şekillenen 
ve itici gücünü küreselleşmenin dinamizminden alarak gelişme gösteren sanayi sonrası 
toplum biçimidir. 
 
1.1. Bilgi Toplumunun Dinamikleri 
1.1.1. Küreselleşme 

Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojisinin yarattığı ortam içinde ekonomik 
faaliyet küreselleşme (globalleşme) eğilimine girdi. İletişim sistemlerinin ülke sınırlarını 
küçültmesi, bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimlerini beraberinde getirdi.  
(ERKAN, 1998: 98) Küreselleşme; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak 
değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak, dünya çapında yayılmasını ifade etmektedir. Bu 
nedenle küreselleşmeyi mevcut sürecin temel dinamizmi olarak ele almakta fayda vardır. 

Küreselleşme aslında çok boyutlu bir gelişme olarak, toplumları derinden ve çok yönlü 
etkileyen bir süreçler topluluğu niteliğindedir. Ekonomik, siyasal, kültürel, toplumsal, 
teknolojik vb. alanlarda yaşanan değişim ve dönüşümler, küreselleşme süreçleri olarak 
tanımlanmaktadır. (DPT, 2000: 1)  

Küreselleşmenin bilgisayarlaşma, minyatürleşme, dijitalleşme, uydu iletişimi, fiberoptik 
teknolojisi ve internet olarak belirlenen kendine özgü bazı tanımlayıcı teknolojileri de 
bulunmaktadır. Bunlar aracılığı ile, küreselleşmenin tanımlayıcı perspektifini bütünleşme 
olarak ifade etmek mümkündür. (FRİEDMAN, 2000: 31) Sonuç olarak küreselleşme, 
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toplumsal ilişkilerin zamansal ve mekansal oluşumunda genişleme, derinleşme, küçülme ve 
hızlanma yaratmaktadır. Bu açıdan küreselleşme; değişimi, bu değişime karşı olumlu yada 
olumsuz tepkileri, dolayısıyla hem aktörler, hem kurumlar hem de zihniyet düzeylerinde 
yenilikleri gerekli kılmaktadır. Küreselleşme ile ortaya çıkan köklü yapısal değişmede sanayi 
toplumu yerini giderek tamamen yapısal farklar gösteren bilgi toplumuna bırakmaktadır. 
Farklı paradigmalara dayanan bilgi toplumda, fabrika ve maddi üretim toplumun temel 
özelliği olma niteliğini kaybetmekte, bunun yerine sembolik unsurların önem kazandığı bilgi 
üretimi önem kazanmaktadır. Benzer biçimde, sanayi toplumunda stratejik rol oynayan 
sermaye, yerini bilgiye bırakmakta ve üretim faktörleri arasında önemli yeri olan hammadde 
ve işgücü önemini giderek kaybetmektedir 

Bu açıdan bilgi, daha önce benzeri görülmedik ölçüde teknik yenilenmeyi ve ekonomik 
büyümeyi sadece yönetmekle kalmamakta, kendisi de hızla ekonominin temel faaliyeti ve 
mesleki değişimin temel belirleyicisi haline gelmektedir. (KUMAR,1999:24) 

  
1.1.2. İletişim ve Enformasyon Teknolojileri 

Bilim tarihi incelendiğinde, çağlar boyunca toplumların yenilik isteği ve farklı şeyler 
bulma arzuları sonucu, bilimsel çalışmalar ve AR-GE faaliyetlerine olan ihtiyacın sürekli 
arttığı görülmektedir. Bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bunu bir yaşam tarzı olarak kabul 
etmiş olan toplumlar; üretimde, ticarette, hizmetlerin kalitesinde ve kişilerin refah 
düzeylerinin yükseltilmesinde önemli ilerlemeler sağlamışlardır.  

Bilimsel gelişme sürecinde her yeni bilgi, yeni bir bilginin üretilmesinde aracı olarak, 
bilgi üretim sürecinin hızla artmasına neden olmuştur (DPT, 2005: 2)Bilgi, bir şeyi yada bir 
kişiyi değiştiren enformasyon anlamına gelmektedir. Bunu ya eylem için etkili bir neden 
oluşturarak yada, bir kişiyi (veya kuruluşu) farklı veya daha etkili bir eylemi 
gerçekleştirebilecek bir konuma getirerek yapmaktadır. (DRUCKER, 1992: 256) Teknoloji 
kavramı genel olarak, bilginin ve bilgiye dayalı yöntemlerin herhangi bir işin yapılmasına 
uygulanması olarak tanımlanabilir. Bir işe uygulanan bilgi ve bilgiye dayalı yöntem o işin 
daha kısa sürede yapılmasına imkan tanıyorsa, bu durumda bir teknolojik gelişmeden söz 
etmek mümkündür.  

Teknolojik gelişme çoğunlukla yeni makine tasarımları, yeni gereçlerin kullanılması, 
yeni işlem ve yöntemler ve yeni mal tasarımı yoluyla gerçekleşmektedir. Genel olarak üretim 
yada yapılan işin kapasitesini artırmaya yönelik her yatırım, yeni teknoloji uygulaması 
anlamına gelmektedir. (ŞAYLAN, 1995: 98) Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin en 
önemli etkisi, kendisini diğer teknolojilerden ayıran "doğuran" (generic) niteliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bundan önceki teknolojik gelişmeler sadece belli bir mamulün veya 
sektörün üretimini etkilerken, bu teknolojiler ekonomide oldukça geniş bir uygulama alanı 
bularak ekonomik etkinliği daha çok geniş bir alanda sağlamaktadır. (HOUGHTON& 
PETER, 2000: 2) Bilgi ile teknoloji arasında, giderek artan bir hızla birbirlerini her seferinde 
bir üst düzeyde üreterek çoğaltan bir ilişki mevcuttur. Sonuç olarak bilim üretebilmek için, 
mutlaka teknoloji üretmek gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Elektronik alanındaki bilimsel 
buluşlar ve bunların hızla sanayiye uygulanması dünya ölçeğinde bir iletişim ve bilişim 
patlamasına yola açmıştır. Artık dünyanın hiçbir yeri, başka bir yerine uzak ve yabancı 
değildir. Son derece gelişmiş ve önemli ölçekte merkezileşmiş iletişim araçlarının kullanımı 
sonucu, dünya giderek küresel bir köye dönüşmektedir. Toplumların bilgiyi elde etme, bilgiye 
sahip olma ve kullanma düzeyi, uluslararası piyasa paylarının hangi düzeyde olduğunu 
ölçmede kullanılan bir kriter konumuna ulaşmıştır.  

 
1.1.3.  Mikro-elektronik ve Biyo-teknolojik Gelişmeler 

Bilgisayar ile iletişim teknolojisinin temelinde mikro elektronikteki gelişmeler 
yatmaktadır. Mikro elektroniğin kullanıldığı alanlarda çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. 
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“Japonların  NE-5X/X süper elektronik hesap makinesinin sanayide 20 milyondan fazla işlem 
hızında olmasının bilimsel çalışmalarda, uzay çalışmalarındaki önemi açıktır”. Daha birkaç 
yıl öncesine kadar kullanılan cihazlardaki kırıntı yongaya (chip) bir milyona yakın eleman 
yetiştirilebilmekteydi. (KAFALI, 1991: 37) Mikro elektronikteki gelişme ile birlikte, iletişim  
(telekominikasyon) teknolojisi de yenilenmiştir. Mikro elektronik ve iletişim birbirini 
tamamlayarak birlikte gelişmektedir. Mikro elektronik teknolojisindeki gelişme, yeni ürün ve 
teknolojiler yaratırken, iletişim donanımındaki gelişmeler; sanayi üretiminin altyapısını  
oluşturarak getirdiği hızlı değişimle, ekonomide girdi temini ve verimliliği hızla artırmaktadır. 
Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, üretim için her türlü bilgi akışını 
hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi, zaman ve mekan (ulaşım) kullanımında sağladığı avantajlarla, 
üretimde etkinlik ve verimliliği arttırmışlardır. ( ERKAN, 1998: 80-81) Bütün bu dinamiklere 
paralel olarak bilgi toplumunun temel parametrelerini yapılan AR-GE harcamalarını 
bütçedeki payı ve bilgi sektörünün istihdamdaki payı oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş 
ülkelere baktığımızda bu payların oldukça yüksek olduğunu görebiliriz. 

Bunun yanında Avrupa Birliğinde bilgi toplumu belirlemesinde bilgi sektörünün 
ekonomideki payı tespit edilmekte, bunun için de eğitim harcamalarına ve kişi basına bilgi 
teknoloji ve haberleşme harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıladaki paylarına bakılmaktadır. 
(DURA & ATİK, 2002: 203-205) 
 
2. BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: TEORİK ÇERÇEVE 

Beşeri sermaye kavramı, sanayi toplumundaki fiziki sermayeye alternatif olarak bilgi 
toplumunda ön plana çıkmış ve ülkeler için kalkınma stratejisi olarak önem kazanmıştır. Bilgi 
toplumunun personel alt yapısı olarak ifade edilen beşeri sermaye özünde uzmanlaşmış insanı 
tanımlayan bir kavramdır. Söz konusu bu sermaye biçiminde insana yatırım gelişmek ve 
kalkınmak için öncelikli hedeftir. 

Sosyo-ekonomik gelişmenin insan unsurunu kapsayan personel altyapı, beşeri sermaye 
olarak da bilinmektedir. Bu kavramdan, “işbölümüne dayanan bir ekonomide, sayı ve 
özellikleri açısından kişilerin ekonomik faaliyetinin seviyesi ve bütünleşme derecesine 
katkıları yönündeki yetenekleri” ( JOCHİMSEN, 1966: 133-145) anlaşılmaktadır. Sosyo-
ekonomik gelişmede insan unsuru, girişimcilik, uzmanlaşmış işgücü, teknikerlik ve vasıfsız 
işçilik ile yöneticilik, eğitimcilik, örgütsel ve teknik gelişme için araştırma, geliştirme, 
planlama ve ekonomi politikası alanındaki uğraşları ve fonksiyonları kapsamaktadır. Eğitim 
ve sağlık ekonomisinin konusunu oluşturan personel altyapıya yönelik harcamalar toplum 
açısından yatırım fakat bireyler açısından tüketim özelliği göstermektedir. Personel altyapı; 
eğitim, öğretim, araştırma ve uzmanlaşma süreçleri içinde oluşturulup yaratılmaktadır. 
(ERKAN, 1998: 27) 
 

Bu bağlamda Alfred Marshall, beşeri sermayenin piyasasının olmaması yüzünden 
(SCHULTZ, 1971:  27) ve J. Mill de refahın insanlar için olduğu, kendilerinin refah kaynağı 
olarak görülemeyeceği nedeniyle beşeri sermayeye karşı çıkmışlardır. (BOWMEN,1968:103) 
Ancak gelinen noktada, üretime katılan kişinin sahip olduğu ve genel anlamda insanın 
niteliğini vurgulayan bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerler, beşeri sermaye 
olarak kabul edilmektedir. (TANSEL& GÜNGÖR, 1997: 532)  Çünkü söz konusu değerler, 
üretimde kullanılan diğer faktörlerin daha verimli değerlendirilmesine imkan vermekte; ayrıca 
yeni teknolojilerin icadı ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına da yol açmaktadır. Bu nedenle 
ekonomik faaliyetlerdeki rasyonellik artmakta ve ülke ekonomisi daha hızlı 
kalkınabilmektedir. Beşeri sermayeyi sadece eğitimle özdeşleştirmek mümkün değildir. 
Çünkü konu insanın niteliğini vurguladığı için, eğitimin yanında sağlık, dinamik nüfus 
miktarı ve beyin göçü gibi diğer faktörleri de beşeri sermaye birikimine etki eden unsurlar 
arasında değerlendirmek gerekmektedir. 
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 2.1. Beşeri Sermaye ve Fiziki Sermayenin Karşılaştırılması  
Üretim faktörleri içinde önemli bir konuma sahip olan sermaye faktörü, son yıllara 

kadar hep fiziki sermayeyi nitelemekteydi. Ancak kişisel ve toplumsal özelliklerin üretime 
olan etkilerinin giderek önem kazanması, söz konusu pozitif değerlerin de sermaye olarak 
kabul edilmesine yol açmıştır. Ancak söz konusu gelişmeler, sermaye kavramının yeniden 
tanımlaması ve yenileriyle birlikte klasik sermayenin karşılaştırılması gereğini ortaya 
koymuştur. Klasik iktisat öğretisinde sermaye, üretime katılan makine ve teçhizat gibi fiziksel 
değerleri nitelemekteydi. Ancak, beşeri sermaye ile birlikte sosyal sermayenin (fertler ve 
kurumlar arasındaki her türlü güvene dayalı iletişimin pozitif ekonomik etkileri) de iktisat 
literatüründe yerini almasıyla sermaye kavramının yeniden tanımlanması gerekmiştir. Artık 
gelinen noktada sermaye, üretime pozitif katkısı olan her türlü maddi ve maddi olmayan 
iktisadi değerler olarak kabul edilmektedir. (KARAGÜL, 2003: 79-80) 

Beşeri sermayenin fiziki sermayeden tamamen farklı olduğu bir başka yönü ise 
durağan olmamasıdır. Çünkü beşeri sermaye devamlı değişken bir yapıya sahiptir. Bu 
manada, ülke insanlarının niteliğinde ve niceliğindeki sürekli değişimlerin önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Beşeri sermayenin dinamik oluşu nedeniyle stoklanması mümkün değildir. Bu 
nedenle beşeri sermayenin kullanılmadığı her zaman dilimi onun kaybı anlamına gelmektedir. 
Beşeri sermaye ile fiziki sermayenin ayrıldığı diğer bir önemli yönü ise nötr olmamasıdır. 
Fiziki sermaye kullanılıp kullanılmama ve nerede ne zaman kullanılacağı konusunda 
tamamen yansız, diğer bir ifade ile pasif bir konumdadır. Ancak beşeri sermaye için aynı şeyi 
söylemek olası değildir. Çünkü beşeri sermaye nerede, ne zaman ve hangi şartlarda 
çalışacağına kendisi karar vermek durumdadır. Öte yandan, beşeri sermayenin devamlılığını 
sürdürebilmek için tüketici olarak asgari ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bundan dolayı eğer 
beşeri sermaye, üretime koşulmaması ve bunun karşılığı olarak, müteşebbis ise kârını, işçi ise 
ücretini alamaması halinde, bir dizi insani ve sosyal problemlere neden olabilmektedir. 
(KARAGÜL, 2002: 30) Görüldüğü şekliyle beşeri sermaye üretime katkısı ve maliyeti 
itibariyle fiziki sermaye ile benzeşmekte ise de, birçok yönden ondan ayrılmaktadır. Özellikle 
istihdam sorunu bunların en önemlisidir.  
 
2.2. Kalkınma Kavramına Kısa Bir Bakış 

Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları İkinci Dünya Harbi ertesinden beri 
ekonomi dünyasında en çok kullanılan kavramlar arasındaydı. Ancak sanayi toplumundan 
bilgi toplumuna geçiş süreci öncesindeki kriz dönemi olan 1970’li yıllar ile 1980’lerde , bu 
kavramın yerine “istikrar” kavramı ön plana çıktı. 1990’lı yıllarda , bilgi  teknolojisinin ve 
bilgi toplumunun istikrar kazanma eğilimi ile büyüme ve kalkınmaya olan yönelimde yeniden 
bir canlanma başlamak üzeredir. Ancak bu dönemde büyüme ve kalkınmanın sanayi 
toplumunda olduğundan farklı bir biçimde gerçekleşmesi beklenmektedir. (ERKAN, 1998: 
12)  Burada özellikle belirtilmelidir ki; kalkınma ve ekonomik büyüme farklı kavramlardır. 
Ancak gelinen noktada kalkınmayı salt GSMH’daki artış ile açıklayan yaklaşımların 
olduğunu görmekteyiz. Bu yaklaşımlara göre GSMH artışı sağlayan her ülke kalkınmıştır. 

Oysa, GSMH artışıyla ölçülen bir ekonomik büyüme, geniş kitlelerin yoksullaşması, 
toplumsal gerilimler, aşırı bölgesel dengesizlikler, doğal çevrenin tahribi ve uzun dönemde 
büyümesinin koşullarının aşındırılması pahasına gerçekleşebiliyor. Böyle bir ülke batılılar 
tarafından rahatlıkla “ekonomik mucize” yaratmış sayılabiliyor...Ve ekonomik mucizenin 
öteki yüzünde, genel bir siyasal istikrarsızlık, aşırı düzeyde gelir dengesizliği, kültürel kimlik 
erozyonu vb. bulunabilir. (BAŞKAYA, 2000: 34-35) Böylece sosyal, siyasal ve ekonomik 
içerikleriyle birlikte toplumsal bir olgu olan kalkınma kavramı, ekonomi gibi tek bir faktörü 
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kapsayacak bir biçimde içeriği daraltılmış ve literatürde bu anlamda kullanılmıştır. Sosyo-
kültürel ve siyasal yönleri ise ihmal edilmiştir. (YAVİLİOĞLU, 2002: 63) 

 
2.3. Beşeri Sermaye ve Kalkınma İlişkisi 

Ekonomik faaliyetlerin en temel unsuru olan üretimin gerçekleştirilmesi, üretim 
faktörü olarak adlandırılan bir dizi ekonomik değerin belirli koşul ve oranlarda bir araya 
getirilmesine bağlıdır. Söz konusu üretim faktörleri, niteliği ve niceliği zaman içinde değişen 
şartlara bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Bu bağlamda 1980’lere kadar iktisat literatüründeki 
güçlü konumunu sürdürebilen neoklasik iktisat teorisi ağırlıklı olarak büyümenin nicelik 
yönüne ağırlık vermiştir (KİPRİTÇİOĞLU, 1998: 210). Dolayısıyla, 18. ve 19 yy’da üzerinde 
yeterince durulmayan beşeri sermaye faktörü 20. yy’ın sonlarında, gelişmiş ülkelerde bir çok 
ekonomik çalışmaya konu olmuş ve değişik boyutlarıyla ekonomik gelişmeyle olan ilişkisi 
analiz edilmiştir. Adi geçen çalışmalarda, beşeri sermaye olarak kabul edilen insani kalitenin, 
ülke gelişmesindeki payının oldukça yüksek olduğu gerçeğiyle karşılaşılmıştır. (KARAGÜL, 
2003: 2) Bu bağlamda bilgi toplumunda kalkınma göstergesi olarak ön plana çıkan eğitim ve 
sağlık gibi kavramlar beşeri sermaye açısından ele alınarak derlendirmelere tabi tutulmuştur. 
Eğitim ve sağlık alanlarında iyileştirmeye yönelik yatırımların artması ülke kalkınması 
açısından olumlu etki yaratmaktadır. Burada önemli olan bir nokta ise eğitim ve sağlığın eş 
zamanlı olarak yatırıma dahil edilmesi ve böylelikle iki sektör arasında sinerjik bir etki 
yaratılarak kalkınmanın hızlandırılmasıdır. Eğitim ve sağlığa aynı anda yatırım 
yapılmasındaki amaç sağlıklı bireylerin daha iyi eğitilebilir olmasındandır. Bu gerçeklik 
yapılan bir çok amprik çalışmada da açıkça ortaya çıkmıştır 

Mushkin yaptığı ampirik çalışmada, ekonomik gelişme sürecinde eğitim ve sağlığa eş 
zamanlı yapılan yatırımların olumlu etkilerini saptamıştır. Bu çerçevede sağlıklı ve eğitimli 
fertlerin, toplumda tüketici ve üretici olarak daha etkin davrandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, 
sağlıklı fertlerin daha iyi eğitilebilir olması gerçeği diğer bir husustur. Bir başka önemli nokta 
ise, sağlıklı insanların eğitilmesi halinde eğitim yatırımından daha uzun süreli yararlanma 
imkanı doğmasıdır (MUSHKİN, 1962: 156). Bu bağlamda yine Türkiye dahil birçok 
gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere önemli miktarlarda beyin göçü yaşanmaktadır. 
Dolayısıyla bu ülkeler yetiştirdikleri beşeri sermayeyi de yeterince kullanamamaktadırlar. Bu 
nedenle az gelişmiş ülkeler eğitime yaptıkları yatırımın karşılığını yeterince 
alamamaktadırlar. (KARAGÜL, 2003: 80) Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler genç nüfus 
bakımından zengin olmakla birlikte bu nüfusa eğitim ve sağlık açısından yeterince yatırım 
yapılmadığı için söz konusu ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında büyük uçurumlar 
görülmektedir. Ayrıca eğitimli nüfusun beyin göçü temelinde ülkeden ayrılması da ülkenin az 
gelişmişliğini bir kat daha arttırmaktadır.   

1990’lı yıllarda beşeri sermaye ve ekonomik büyüme alanında en kapsamlı çalışmayı 
Robert J. Barro yapmıştır. İlgili çalışmada Barro ilave bir yıllık eğitim düzeyinin iktisadi 
büyümeyi % 0.44 oranında arttırdığını tespit etmiştir (BARRO, 1998: 5-6) 

 
SONUÇ 
Bilgi toplumuna yönelik yapılan değerlendirmelerde söz konusu toplumun sanayi 

sonrası dönemin temel dinamiklerinden kaynaklanan gelişmelere paralel olarak gelişme 
gösterdiği vurgulanmaktadır. Bu gelişmenin karakteristiğine baktığımızda özünde “bilgi”yi 
barındırdığını ve asıl gücünü de  buradan aldığını görmekteyiz. Söz konusu toplum biçiminin 
temel dinamiklerini oluşturan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme tam da bu noktada 
etkisini göstermekte ve mevcut gelişmenin açıklanmasında adeta referans görevi 
üstlenmektedir. Bu bağlamda teknolojik ilerleme ve buna bağlı olarak ivme kazanan 
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küreselleşme süreci bilgi toplumuna geçişin ana unsurlarını oluşturmuştur şeklinde bir 
sonuca varmak mümkündür. 

Mevcut sürecin bu temelde gelişme göstermesi kuşkusuz beraberinde pek çok ilişkiyi 
de getirecektir. Çalışmaya konu olan ilişki ise beşeri sermaye ve kalkınma arasındaki ilişkidir. 
Söz konusu ilişkinin niteliğini açıklama noktasında çeşitli çözümlemeler yapılmış ve aradaki 
ilişkinin olumlu olduğu görülmüştür.Öte yandan beşeri sermayeyi sadece eğitime yatırım 
olarak bilmemek gerektiği ve bilgi  toplumuna geçmek isteyen ülkeler tarafından kalkınma 
stratejisi olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu konuda yapılan bir çok 
çalışmada da söz konusu ilişkinin niteliğine yönelik aynı sonuca varılmıştır. Yapılan 
değerlendirmelerde ayrıca sanayi toplumundaki fiziki sermaye ile bilgi toplumundaki beşeri 
sermaye arasındaki tamamlayıcılığa dikkat çekilmiş ve gelişme için iki sermaye türünün bir 
arada kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Şurası özellikle belirtilmelidir ki; bilgi toplumu 
temelde bilgiye ve bilgi merkezli unsurlara bağlı olarak gelişmesini sürdürmektedir. Bu da 
gelecekte “bilgi” nin önemine paralel olarak bu alanda ilerleme kaydeden ülkelerin hızla 
kalkınacağını açıkça göstermektedir. Öte yandan bu süreçte mevcut şartlardan kaynaklanan 
bir takım ilişkilerin çıkması doğal olmakla birlikte bu ilişkilerin ülkeler tarafından doğru 
algılanması kalkınma için hayli önemlidir. Bu gerçeklik temelinden hareketle bilgi 
toplumunda kalkınma paradigmalarına yön veren beşeri sermayenin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmıştır.  

Sonuç olarak, beşeri sermayeye yatırım yaparak kalkınmasını burada arayan ülkelerin 
bilgi toplumu olma yolunda epey mesafe alacaklarını söyleyebiliriz. Zira eğitim ve sağlık 
harcamalarına geniş bütçe ayıran ülkelerin gelişmişlik bakımından daima önde oldukları su 
götürmez bir gerçektir.  
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