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MÜSLÜMAN ÜLKELER VE KALKINMA SORUNU
(Sosyal Değişme ve İnsan Kaynağı)

Muslim Conutries and Development Problem
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ABSTRACT

İn this paper, we have tried lo evaluate the problem of development in the Muslims
Countries in two steps. Firstly, We have tried to evalute this problem as a societal change.
Secondly we hove tried to evaluate humqn resources cıs a şource of development.
Key words: Development, social change, religion, human resource.

Giriş

Giintimüzde diinya üzerinde yaşayan toplumların gelişmişlik ve kalkuımışlık
diDeyini ifade eden, "gelişmiş," "az gelişmiş," "gelişmelde olan", vb. bir çok tanrmlama
mevcuttur. Müsltiman ülkelerin kalkırımışl* düzeyi açısuıdan bu tanımIamalardan hangisi

içinde yer aldıkları ortadadır. Bununla birlikte değişimin kaçınılınazlığı ve engellenemezliği
bağlamında söz konusu ülkelerin de kirni yerde yavaş kimi yerde hızlı olmak üzere kalkınma
yolunda ilerlediği de bilinmektedir.

Kalkınmışlık yada gelişmişlik düzeyini ifade eden tanımlamaların ideolojik
boyutları göz önttnde bulundurulduğunda, karamsar bir bakış açısıyla, gelişmiş ülkelerle
diğerleri arasındaki mesafenin tanımlama bağlamında hiç kapanmayacağı söylenebilir. Yine
söz konusu ülkelerin çoğunun tarihinde siyasi yada ekonomik sömiirüye maruz kaldığı ve
bununla birlikte kiiltiirel, ekonomik, demografik vb. alarılarda kalkınmayı engelliyecek
unsurlarla ytızyllze oldukları bilinmektedir. Ancak bu durum bu giin Müsltiman toplumların
içerisinde bulunduğu en önemli problemin kalknma yada bunun bir an önce nasıl
gerçekleştirileceği sorununun olduğu gerçeğini gölgeleyemez.

A. Kallonma

Kalkıııma en genel tanımı itibariyle bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik yapısınuı
değişmesi ve fert başuıa düşen iiretim hacminde meydana gelen önemli reel artış ve refah
seviyesinde yükseliştir. Gelir artışı yanında sosyal ve kurumsal yapmıı"ı da değişmesini
kapsamaktadn.' Kalkınma sadece ekonomik boyutlarla sınırlanamayan, toplumu sosyolojik,

politik vb. yönleriyle içine alan bir siireçtir. Kalkınma toplumun belirli bir sektöründe
meydana gelen değişme veya gelişmeleri değil kalkuımanın başladğ tiim sosyal yapıyı içine
alır. Dolayısıyla kalkuıma konusunda değerlendirmelerde bulunulurken sadece niceliksel
kriterlere bakıldığında herhangi bir ülkenin neden geri kaldığrnı veya gelişmiş olanların
neden gelişmiş olduğu sorusu boşlukta kalrnaktadır.2

Bu noktada topluın kalkınması maddi ve manevi kalkınma olarak iki temel ilkeye

dayarur. Maddi kalkınma, toplumun fiziki yapsmd4 maddi unsurlarda meydana gelen gelişmeleri
ifade eder. Manevi kalkınma ise hallon yetişmesi ve zihni seüyesinin ytilselrnesi, insan $iciiniin
geleneksel di§ünceden modern dt§ünceye tekamiilü olarak kabul edilınektedir.3

*fuş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisü, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı.
'Halil S€yidoğlu, Uluslar arası İ}iisat, Teori, Politika ve Uygulam4 Geliştirilmiş 2.Bsk,, İstanbul, l996, s. 580.
'] Fiket Başkay4 Az gelişmişliğin Sıırekliliği, İmge Yay., Ankarı 2001, s. 49.
Orhan Turkdogan, Toplum Kalkınması, Teori ve Metod Yönünden Bir fuaştırm4 e,Ü Yay., Erzurum, 1969, s.24
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Kalkınma kawamının ister niceliksel ister niteliksel değerlere bakarak ve nasıl

tanımlarsak tanımlayalım ortaya çıkan gerçek, kalkınmanın esas itibariyle bir sosyal değişme

olduğu ve bununda ancak değişme arzu ve isteğiyle başarılabileceğidir. Bu husus

ve

konusu ülkelerin Müsltiman ülkeler olarak ifade ediliyor olrnası göz

söz

iirıünde

bulıındurulduğunda konumuz açsından sosyal değişme ve din ilişkisinin kalkınma konusuna
bakan tarafinır incelenmesi gereği aşikardır.

B. Bir Sosyal Değişme Olarak Toplum Kallunması ve Din
Toplumlarda her zaman ilerleme olmamıştır. Ama her zarnan hareket ve değişme
olmuştur ve olacakhr. Çünkii toplumsal yapı durgun degil4 dinamiktir. Her ne kadar hayatta
her şey değişmekte ise de toplumsal değişme yalnızca toplumun yapısındaki temel ve geniş
değişmeleri belirtirs ki bu değişme izlenebilen bir değişme olması hasebiyle belli bir siireç
içinde ortaya çıkmaktadır.6
Sosyal değişme, sosyal yapılar, alışkanlıklar ya da bir toplumun yap§nm önceki
durumlarırdan gözlenebilen bir farklılık arz etnesi7 demektir. Ne kadar geleneksel ve tufucu
olursa olsun her toplum ve kültür, sürekli değişim içindedir.8 Bu değişme siirecinin altuıda
insanoğlunun maddi kültür alanurdaki teknolojik ve manevi kültiir alanındaki ideolojik tiim
birikimi yatar. Değişme de bu her iki alanıı diyalektik etkileşimi siirecinde ortaya çıkar.9
Dolayısıyla karşıl*lı ilişkiler bütilnü halinde olan sosyal yapının bir tarafı değişip diğer
yönleri değişmeden kalmaz, Değişik derecelerde de olsa sosyal yapı dediğimiz fonksiyonel
bütiinün her cephesi belirli yönlerde değişikliğe ugar.ıo Bunun içindir ki, her toplum daima
değişme halinde olduğu halde denge halinde bir sistemdir.
Endüstrileşme, modemleşme, kalkınma vb. stireçler endüstri öncesinden teknolojik
kalkınmış toplumlara doğu bir hareket olup bilgi, nüfus, madde vb. fiziksel faktörlerin yanı
sıra psiko-sosyal faktörlerin koordinesi sayesinde gerçekleşen siireçler olarak sosyal
değişmenin çeşitli tanımlarıdır. Bilgi birikimi, madde, ve nüfus toplumlarıı dinamik, itici,

değiştirici yenileyici, yaratıcı ve açrcı unsurlarıdır.ı'Ancak bu unsurların değişime neden
olabilıneleri için onlar dışında toplumu saran doğa vb. fıziki unswların yanı srra toplumsal

hususiyetlerinde değişime uygun bir tarzda olmaları gerekir.
İnsanların çeşitli taraflarıııı aksettiren ktiltitrel, siyasi vb.

faktörleı toplumların

dawanışları üzerinde, iktisadi faaliyetlerde dahil olmak üzere kendilerine has müstakil
tesirler yaparlar.ı2 Şüphesiz bu tesirlerin değişime neden olması kadar engel olması da söz
konusudur. Dolayısıyla geri kalmış ülkelerde ilerlemeyi engelleyen faktörler sadece maddi
değildir. Keza bunu sınrrlandırıcı bir takırn faktOrler de kültiirel değer sistemleri içinde
yoğunlaşmıştırı3 denilebilk. Zıra kalkıımada maddi planda alt yapı unsurlarr, iktisadi ve
teknolojik bilgi birikiminin yanı srra bunun planh ve rasyonel bir gelişme şeklinde devam
edebilrnesinde kalkınmaya katılacak kitlenin sosyal dawanış tarzı ve zihniyeti de önemlidir.
' Dogan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, Der Yay., İstanbul, s., 32.
5
Emre Kongal, Toplumsal Değişme Kurumlan ve Turkiye Gerçeği, Rcmzi Kitabevi lstanbul, 1995, s., 52.
Mustafa Erkal, Sosyoloji, Der Yay., İstanbut,l99l, s., 20l.
7Mustafa
Arm4ğan,"Sosyal Değişme", Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, C., 3, Risale Yay., İstanbul, 1990 s., 448.
8
Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir, Çev., Nilgun Çelebi, S.Ü.Yay., Konya 1980, s., l53.
'l0Ergun, Ag e., s.,2'l .
Mübeccel B. Kıray, "Toplum Yapısındaki Değişmelerin Tarihsel Perspektifı", Toplumbilim Yazıları,T.B.A,M.Y.,
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toplumları geleneksel Avnıpa toplumlaruıdan pek farklı değillerdir. Mesela Patatesin
getirilmesi Avnrpa'da direnmeyle karşılanmış ve yaygınlaşması iki yüzyıl almıştır,ıs
Amerika'da yeni bir şeye karşı ilgi uyandırmak için 1960 yılında sadece on milyon dolar
harcanmıştır. Bu miktar on yıl sonra yinni milyon dolara yiikselmiştir,16
Çeşitli geleneksel Avrupa toplumlarında olduğu gibi, sayısız az gelişmiş ülke
toplumlaruıda da bir çok sosyal, siyasi ve dini yapılar bulunmakta ve say§z zihniyet ve
dawanışlar kalkınmayı yavaşlatmakta veya engellemektedir. Ancak yine de asıl sorun büttin

bu frenlere birde ekonoınik, teknik ve demografik nitelikteki yeni etkenlerin eklenmesil?
yada alt yapı unsurlarınır kalkuıma hamlesi gerçekleştirmeye yönelik kullanılamamasıdır.
Zira gelişmede başlangıç temel alt yapıyı oluşturmaktır. Ancak asıl mesele bu alt yapurın
insan ilişkilerini kalkınmaya dönük değiştirebilecek üretim tarzlaruıa dönüştffilebilmesidir.
Bütiin bunlara rağmen çoğu zaman üçtincü diinyanın sosyal biinyesi ile kalkınmaya
henüz başlamış batı ülkelerinin değil, iki ytlzyıllık bir sanayileşmeyle tamamen alt üst olmuş,

değişmiş sosyal biinyelerin karşılaştırıldığı görülrnektedir,t8Oysa iki yüzyıllık bilimsel ve
teknolojik gelişme modern toplumların tecrübesini derinden etkilemiş ve yeniden iiretmiştir.
Bu toplumların şimdiki bilimsel, kiiltiirel, endüstriyel vb. üsfiinlüğü ve farklılıkları başka bir

topluma onun üyelerinin geleneksel değerleri değiştirilıneden, marjııa edilmeden

aktanlamayan eşsiz ilerlemelerinin sonucudur. Söz konusu bu ilerleme Rönesans ve Reform
hareketleriyle birlikte ortaya çıkan sekiilerleşme, ayduılanma, liberalizm vb. toplum, kiiltiir
ve düşünce yapısındaki dewimleri müteakip zihni değişmenin sonucu sayılan toplumsal ve

ekonomik alanlarda meydana gelen değişme

din, ve diinya görüşilnü, zihniyetini, ktiltiirel ve toplumsal yapısınr, değiştirmeden
modemleşen ülkelerin varlğı da bir gerçektir.
Bütün bunlara rağmen bu noktada ileri siirülen iddia, batı dışı toplumların da ancak

l995, s.,52.

" -<tanbul.

l990 s.,448.
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Türkdogan, Age., s. 2l.
Bairoch, Üçüncü Dünya Çıkmazd4 Çev., Mehmet Dülgeı Ankaıa |973, s.252.
'6 Turkdogan, Age,, s. 16.
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Paul Bairoch, Age.,s. 254.
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Bairoch, Age., s. 251,
19
Necati Öner, Felsefe Yolunda Düşünceler, MEB. Yay., İstanbuI, 1995, s., 55.
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rş

ve gelişmelerle miimkün olmuştur. Yani

bunlarur yokluğunda bu gtin kalkrnmanın en ileri örneklerini oluşturan batı toplumları da
olmayacaktı. Comte'un gelişmekte olan insanlık tarihini teolojik, metafizik ve pozitif devir
şeklinde tekamül ederek üç saflıadan geçtiği iddiası göz öntinde bulundurulunca, modern
toplumlarının asıl ilerlemesinin pozitif dönemde meydana gelen değişme ve gelişmelere
binaen ortay çıktığı söylenebilir. Şüphesiz bu dönemlerin şöyle yada bOyle insan zihnine
yada zihniyete bir ahf içerdiği ve pozitif dönemin sekülerleşmeye tekabül ettiği bir gerçektir.
Ancak iddia edildiği gibi bu bir taxihi gelişme içerisinde ise, tarihte sınırları birbirinden
ayrılan devirler gösterilemez. Bir devrin bittiği, diğerinin başladığı fikri de gerçeğe \ymaz
Bahis konusu üç zihniyete de tarihin her dewinde her toplumda aynı zamanda rastlamak
miimkündiir. Hatta insan hayatının bu üç zihniyeti yaşadığı anlar vardrr.l'Ayrıca geleneksel

buna benzer

ıtş.:i
ı

durumdur.
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Müslüman ülkeler söz konusu olunca tartışılan en miihim konu bu ülkelerin ortak kimliğini
oluşturan İslam'ın diinyaya bakışı ve din ile toplumsal değişme arasındaki ilişkilerdir.
İshm'ın dünyaya bakışı noktasında, teorik antamda İshm, madde ile m6na,

dünya ile ahiret arasında, sarsılmaz bir denge kurmuştur. uAllah'ın sana verdiği
nimellerle ahret yurdunu ara. Dünyadaki nasibinde unulmafrÜ ayeti bu dengeye işaret
etmektedir. Sanırız insanın halife olarak yaratılmışlığının2ı srrrr da bu noktada

yatmaktadır. Zira halife olmak bu dünyayı Tanrınrn şanına uygun bir şekilde imar
etme mükellefiyetini beraberinde getirir ki, dünyanın imarı, "sızi yeryüztinde yrraııp
orayı imar etmenizi isteyen oduı'22 ayetiyle insana yüklenmiş bir mükellefiyettir. Yine
bu manada sünnete baktığımızda buna paralel tembihlerin var otduğunu görmek
mümkündür. Bir hadiste, "kıyamet günü her kimin elinde yaş bir ağaç varsa ve eğer güç
yetirebilirse, tayameı kopmadan onu toprağa diksinfl3 denilmiştir. Şüphesiz bu açıkça bu
dünyaya ve dünya için çalışmaya bir vurguyu içermektedir. Kaldı ki, "yeryüzünü rızk
talebi için tepip çiğnensin diye kul önüne serilmiş'o2a sayan bir anlayış çalışmayı
herhalde nefis köreltecek kadarına katlandıktan sonra hemen terk edilecek bir geçim
gailesinden ibaret görmüş olamazdı. AsıI önemlisi emeği ve dünya işlerini sınırlayan
organik(biyolojik) bir doygunluk çizgisinden söz edilemeyeceği gibi ahiret hizmetinde
olmanın(ibadetin) dahi getlİOlgl bir sınır veya engelde stlz lıonusu Oeğildir.2s
Dinin gerçek hayata etkisi incelenecekse önce resmi dini dogmalar ile pratikteki
belki de kendi söylemi (isteği) aksine silrdiirülen fiili dawanış tiirünü ayırt etmemiz
gerekecektir.26 Bu noktada İslam Kuran ve slinnet tarafindan ileri siiriildtiğü şekliyle değil

orta çağ

hukukçularının ayrııtıladığı,

o

dönemin sosyo-kiilttirel

şartlarıyla

kurumsallaştırılmış biçimiyle belki; difurya, değişme, kalkırrma, modemleşme vb. süreçlerle
kavgalıdır. Yine islam diiınyasında İslam'ın dünyaya olan vurgusuna rağmen dünyaya karşı
ilgisizlik özellikle belli dönemden sonra ortaya çıkan sosyo-ekonomik düzensizlik ve
huzursuzluktan kaynaklanmaktadır. Bu düzensizlik ve gerilemenin bir türlü önüne
geçilemeyişi ve bu dilnyada stirüp giden mutsuzluk, insanlarııı hem bu dünyadan hem de
üret'ten beklentilerini değiştirmiş özellikle bu dünyaya bakış daha pessimist bir hal almıştır.
Tasavınıfi yada dini hareketleri, mehdi inancının, toplumsal ve ekonomik şartlarıı sair
meyline paralel ortaya çıkınası yada yoğunluk kazanması göz önilne alınca sanırız anlatmaya

çalıştığımız husus biraz daha belirginleşmektedir.
İslam dtinyası şu yada bu nedenlerden dolayı kendi geleneksel dtinya göriişünü yada

Kuran ve silnnette ileri sürülen dünya an|ayışını işlemekten geri kalrnıştır. Akifin

"doğrudan doğruya Kuröndan olarak ilhaml asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı"27 derken
kastettiği bu olsa gerek. Bu bilgiler ışığuıda bir toplumsal değişme diyebileceğimiz kalkınma
ve din ilişkisi bağlamında orüaya çıkan husus, din anlayışımızııı yada bu anlayışuı etkisiyle
oluşmuş zihniyetimizin, dünya görüşiiınüziin heniiz Akifin işaret ettiği bir formda yeniden
işlenmemiş olduğudur. Zira bu giin Müslüman toplumlaruı içinde bulunduğu durum böyle
bir sonuca ulaşmak için yeterlidir.

'0

Kurtub4 Mıstr, tsz., lII, s., l9l (Hadis no: 13004).
K. Kerim,67ll5.
25
Sabri Ülgener, Zihniyet ve Din, Tasawuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yay., İstanbul, 1981, s.,67.
25
Ahmed b. Hanbel, Musned, Mü€ssesetlı

Weberden aktaran Ülgener, Ae., s., 35.

"

M, Akif Ersoy, Safahat, İnkilap Yay., istanbu1,1997. s.,418.
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yönüyle yada kimi zamaf, dilimlerinde veya yerlerde sosyal değişmeye engel bir faktör
olarak karşmıza çlkarken, diğer bir yönüyle ve farklı mekan ve zamanlardabizzat değişimin
sebebi olarak karşımıza çıkmakladır. Bu durum aslında din-sosyal değişme ilişkisinin yada

ilişkilerinin diğer toplumsal, kiiltiiırel, ekonomik vb. sebeplere binaen değişkenlik
gösterdiğini doiayısıyla bu ilişkinin yönilnü bu değişkenlerin belirlediğini ortaya
koymaktadır. Vahyin yada dinin anlaşılma biçiminde de bu değişkenlerin etkili olduğu göz
öniine alırunca, din sosyal değişme ilişkisi konusunda yapılan değerlendirmelerde bu

değişkenlerin rolitniin unufulmaması gereği ortaya çftar.
Aslında bütiin dinler kendi tutwnlaruıuı kesin olarak aksine gelişen sürece menfi bir
tavır takındıklarını söylemek bir peşin hfüümlillük olarak anlaşılmasa gerek, izafıyet taşıyan
husus dinin hangi durumlarda ve ne ölçüde değişime olumlu baktığı ve sebep olduğudur. 28
Din onu tebliğ edenin dini tecrübesinin hatırasına bir bağlılık ve onu her seferinde yeniden
yaşiıma ya da tel«ardan ibaret bir karakter arz effnesi yöntinden değişmeden uzak kalma
eğilimi taşır ve sosyo-kiilttirel yapı değişikliklerine engel teşkil eder.29 Kolektif kimliği ve

paylaşılan değerleri pekiştirme özelliği, Tanrı tarafırıdan verilen ve kontrol edilen bir
diinyayı insanın değiştirme şansnın azlığı, içinde yaşanılan dtinyanuı kişinin eylemleri
sonucu olduğu vb. nokialarda elindekiyle yetinmeyi vurgulaması ve yar olan düzeni
meşrulaştırmaya yönelik nitelikleri aslında dinin değişime engel yönlerini teşkil eder. Bu
noktada toplumlarda bazen değişmesi şu yada bu nedenlerden istenmeyen bazı unsurlarrn
dinin bu mııfıafazakar özelliğine binaen din içerisine sokulduğu da gözlenmektedir. osmanlı
toplumuna mattıaanur girmesiyle ilgili yaşananlar bu konuda bir örnek olarak marıidardır.
Fakatbizzat geleneksel bir toplumda ortaya çıkış ve yerleşmesi bir sosyal değişme
olan din değişen durum ve şartlara göre her zaman için yaratlcı değişmenin hakim faktörti de

olabilir.3o Unutulmamalıdır ki dinin herhangi bir toplumunda ortaya çıkması ve yayılması
önemli bir sosyal değişikliktir. Zırabır çok yerde din tarafrndan sosyal yaşam şartlarına karşı
gelişen bir protestonun yiikseldiğini gösteren durumlar vardır. İsrail peygamberlerinin sosyal
adaletsizlik durumlarına karşı mücadele etmeleri ve İslamiyet'in sosyal hayah değiştirmeye
ve yeniden yapılandırmaya yönelik teşebbüsleri3ı bunun en güzel örnekleridir. Öte yandan

Weber'in Avnıpa'da kapitaliznin gelişmesini Protestanlğa bağlayışı ile ilgili görüşlerini32
uygun şartlarda, dinin sosyal değişmenin hakim faktörii olabileceği konusunda örnek olarak
gösterilebilir. Yine bu noktada bilinmesi gereken dinin hiç bir toplumsal olay yada süreçte
tek başına ne yapıcı nede yıkıcı bir etki gösteremeyeceği gerçeğidir.
Din toplumsal olay ve si.ireçlerde etkide bulunwken kanunlar yada siyasi-ekonomik
vb. projeler sunmaya teşebbüs etrnez. Din ancak bu projelerin tatbiki için gerekli manevi
gücü ve ülakı hazırlar.33 Şüphesiz dinin bu özelliğini ortaya koyan bir çok örnek
gösterilebilir. Batıda Protestanlığın doğuda Japon dini ve milli kültüriini.in toplum kalkınması

iizerine yaptığı etkiler bunun en güzel örnekleridir. Yine Diinya Kilise teşkilatları toplum
kalkınmasıyla yakından ilgilidir, Gana'daki toplum kalkınması programıyla ilgili kutsal

29

, _.ı-ı:,'Dul.

Niyazi Usta, Menzil Nakşiliği, TöIe Yay., Ankar41997, s.,23,

Ünver Günay, Din Sosyotojisi, İnsan Yay., İatanbul, 2000, s., 335-33'I.

'o Günay, Age., s.,
3l
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Din-toplumsal değişim ilişkisine gelince, tarihi siireç içerisinde din-değişim
ilişkilerinin incelenmesi bu ilişkinin genelde iki yönde ortaya çıktığını gösterir. Din bil

28
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Gustav Menching, Dini Sosyoloji, Çev, Mehmet Aydın; D.B.Y., Kony41994. s., 112-113.
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deniz projesi, hem kilise hem de devlet liderlerinin ortak faaliyetleriyle gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla kalkınmada bu nevi potansiyel bağlayıcı kuwetler kullanılabilir.3a Zira

kalkınma herkesin iş gücü, heyecan ve azrıinin seferber edilmesiyle gerçekleşecek bir durum
olup bunun içinde kuwetli bir motive kaynağı gereklidir. Bu motive kaynağı insanları bu
yönde bir ideale ve onun uğuna çahşrnaya sevk edecek sosyal gücü yaratabilir.
Bu noktada din-kalkınma hususunda bize ışık tutacak gerçek, topluma karşı görev,
fedakarlık gibi din olgusunun içinde yer alan değerlerin, modern toplumların başansr ve
bekası için hiçbir zaman vazgeçilrneyecek hasletler3s olduğu gerçeğini bilrnektir.
Unufulmaması gerekende bu manevi hususlarıı oynadığı motive edici rolleridir. Dolayısıyla
dikkatimiz hiç şüphesiz bu motivenin konusu olan insan kaynağına yönelrnelidir.
Gelişmemiş toplumlarda ekonomik yada rasyonel alt yapı itibariyle kaynak yada
sermayenin şu yada bu şekilde temin edilebilmesine rağmen yinede bir atılım hamlesinin
gözlenememesi dikkatleri bu noktaya çekmek için yeterli bir nedendir. Şüphesiz böyle bir
çözii,rnlemeye girişilirken kalkırırnanın maddi unsurlarını göz ardı etmek miimkiin değildir,
Ama kalkınma bu unsurların hedefe uygun bir şekilde dizayn yada örgütlenmesiyle mümkiin
olacak bir durum olduğuna göre yine asıl ilgi insan odaklı olmak zorundadır.

C. Kallıınmada İnsan Kaynağı
İnsan, hem aracı hem de amaİı olarak kalkınmanrn eksenidir. Kalkırıma insanlft

için ve insan tarafından başarılır. Diğer kaynaklar pasif iken, insan kalkınmanın aktif
aracrdn. İnsan varlığı sermayeyi biriktiren, doğal kaynakları kullanan, sosyal ekonomik

politikal organizasyonları yapan ve kalkınmayı ortaya çıkaran aktif araçtır.36 İnsan kaynağı
olmadan insan dışı kaynaklarrı varlığı çok az şey ifade eder. Osmanlı padişahı
Abdülmecit'in padişahlığı döneminde tiirn imkanları kullanarak yüz elli ile iki yüz altmış
fabrika kurduğunu ancak sadece bunlardan üçiiniin gtintimüze ulaşabildiği37 örneği
kalkınmada insan kaynağının önemini anlaşılmasında manidarür.

Kalkıırmada iş gücü kadar alt yapı imkanlarınm kombine ve koordinesi insan
kaynağına ihtiyaç duyaı,. Üretim araçları, para, fabrika, teknoloji bir ülkeden diğerine
kolayca transfer edilebilirken yalnızea insan kaynaklan göreceli hareketsizdir. Bir milletin
ekonomik rekabeti onun bu faktörtiniln kalitesine bağlıdır, Zira insan kaynakları bir milletin
sosyal ve ekonomik kalkınmasının karakteri ve hızrnın esas belirleyicisidir.38
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Japonya onlara sahip değil ama zengin, Arjantin onlara sahip ama zengin değildir.3g
İnsanlar iiretici araçlardır onlarııı kalitesi daha büyük bir çıktı için geliştirilınelidir.ao
İşte geliştirilrniş bu insan kaynağı da ulusların refahırrın gerçek kaynağıdır.aı Büy,iime

Müsliiman ülkelerinin

Japonya ve Almanya'nın maddi albrapı unsurları ikinci dünya savaşııdan sonra
tamamen bitmiş yıkılrnış olrnasına karşın ellerinde kalan tek kaynakları bu insan kaynağıydı.

ülkede kalkınmışlık düzeyi açısından dtinyanın önde gelen ülkeleri
arasındadır. Zira doğa| kaynaklar rekabete dayalı denklemden çıkar. Onlara sahip olrnak
zengin olmanın yolu değildir. Onlara sahip olmamakta zengin olmaya engel değildir,

ideali yöniinde ku]lrrıı

olarak dinin
Tuıkdogan, Age., s. 69.
35
Franciz Fukuyam4 Güven, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaıatılması, Çev., Ahmet Buğdaycı, İş Bankası Yay.,
Istanbul, l998., s.24.
]6Frederick
H. Harbison, Human Resources as The Wealth of Nations, Oxford Üniversity Pres, New York, 973, s.3
]' Mümtaz Turhan,
Garplıtaşmanın Neıesindeyiz, 5. Bsk., İstanbul , 1972, s.,'l0.
"39 Michel P. Todaro, Economic Development in üe Third World,2 th. ed., Longnıaıı, New Yoık, t981, s. 330.
Lester Thurow, Head to Head, Nicholas Bresley pubtıshing, London, 993. s.4|-42.
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kalıagıdır.at Büyiime

seviyesinin düşilklüğiintin altı çizilen nedeni bu insan kaynağıruı niçelik özellikle de nitelik
açısından yetersizlİğidir. Müsliiınan ülkelerin toplam nüfusları bir milyardan fazladır. Ne
yazık ki insan kayrağı nitelik olaıak gelişmemiştir. İslam diinyasuıda bazı ülkeler hariç, hızlı
nüfus artışı gözlenmektedir. Bu nüfus artışı sadece sosyal ahengi bozrıakla kalmıyor, bu
nüfusun kalkınmada işe yarar hususiyeffe yetişmesini de engelliyor. Şüphesiz biı fazla ağız
ki faz|a kol eder ancak problem, bu kollann çalışmaya ve iiretrneye başlayacağı döneme

kadar geçecek sürede odaklanmaktadt. Zıra bu kaynağın iiretici biçimde herhangi
nedenlerden öttirii kullanılmaması durumunda her bir insan yiyip tiiketen bir ağızdan başka

bir anlam ifade etmez,az
Bu noktada bir çok İslam ülkesinde ekonomik altyapı unsurlaruruı azyada çok var

olması bir çok endüstriyel altyapının kurulu olmasıra rağmen ideal anlamda beklenen

kalkıııma ve gelişme hrzııın yakalanamamış olması bazı diğer etkenlerle birlikte bu kaynağın
niteliğinde aranmalıdrr. Zira gelişimsel büyiimenin bu aşamasında karmaşık teknolojinin

bilgisi için uygun insan gücü kullanılabilir yada var değilse, bozulına ve aksakhk riski

ciddidir.a3 İnsan kaynağı yada insanlar gelişmenin motor ğücüdiir. Onlarm nitelikleri yani
kabiliyet, bilgi, maharet vb. özellikleri ve bunların kullanılabilirliği gelişmeyi getirir. Açık
bir şekilde kendi insanlarııuı bilgi ve becerilerini geliştiremeyen ve onlarr ulusal ekonomide
etkili bir şekilde kullanamayan bir ülke hiçbir şekilde kalkınmayı beceremez.aa Dolayısıyla
vurgulanması gereken nolctalardan birisi de,insanlarınur bilgi ve becerilerini geliştirmenin
yanı sıra buniarı kullanabilmenin gereğidir. Bu gün pek çok alanda kalifiye eleman bulmak
miimktin iken bu seferde onlardan yararlanma aiışkanlığimızın yokluğu müşahede
edilmektedir.a5

Teknolojik büyiime ve ekonomik kalkuıma ı]zetne giincel araştırmalar artık
günümüzde iiretime yönelik aktivitelerde daha az doğal kaynak daha çok insan kaynakları
araştırmalarrna dayalı bilgi kullanıldığını göstermektedir. Gelecek yiizyıllarırı en önemli

endüstrileri elektronik, bioteknoloji, iletişim, bilgisayar vb. beyin gücilne, dolayısıyla
nitelikli insan kaynağrna dayanan alanlardır.
İnsan kaynağının gelişimini sağlamak ve pragmatik politika ve stratejiler üretmek
İslam ülkelerinin geri kalmışlıktan kurtulmasının en uygun yollarıdır. Bu kaynağın gelişmesi
hem mako hem de mikro seviyede uygulamalar gerektirir. Mal«o düzeyde bu kaynağın
gelişimi için alt yapı unsurları diye nitelenen eğitim, araştffina ve geliştirme faaliyetleri etkili
bir şekilde kullanılmalıdır. Şüphesiz ancak eğitim kişiyi bir hırsız, çalışan yada onu
toplumun çok değerli ve faydalı bir ferdi yapabilir. Mikro seviyede ise resmi yada özel
kuruluşlar çalrşanlarrn entelektiıel bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler
geliştirmelidir,

Şüphesiz bu insan kaynağınırı bütiın bilgi ve maharetini, enerjisini ulusal kalkınma
ideali yöntinde kullanabilmesi bu ideal etrafinda motive edilınesiyle miimkünditr. Ançak

Müslilman ülkelerinin genel olarak sosyal ve ekonomik şartları insanlan ne kendi menfaatleri
için neden ulusal menfaatleri için motive edecek durumda değildir. İktisadi tekniğe işleyişe
dayalı manipülasyonların fayda vermediği alanlarda direnç noktası oluşturacak bir unsur

olarak dinin motivasyon kaynaklarında yararlanmayı öSenmek neredeyse bil
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zorunluluktur.a6 Dolayısıyla bu konuda belki manevi değerlerin üstiiıı motive edici güciinden

yararlanılabilir, Zıra bu değerlerin fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan motivelerden kimi
zaman daha bürük bir etki ve motive kaynağı olduğu müşahede edilrniştir. Özellikle savaş
dönemlerinde fizyolojik ihtiyaçların bile karşılanma imkanıııı yetersizliğine rağnen, ortaya
çıkan ytlksek derecede bir ruhun oluşumuna sebep olan manevi değerlerin ideal anlamda
sosyal bir gi.idü olarak etkisi defalarca müşahede edilmiştir. Dinin özellikle toplumsal
büttlnlüğe olan katkısı ve sorumluluk yükleme gibi özellikleri göz önünde bulundurulunca bu
durum bıraz daha netlik kazanmakiadn. Özellkle Allah'ın "her şeyi gö:rijyor olması"a7,
"kişiyi bu dürıyada yapıp ettiklerinin tümünden mesul tuıacak olması"a8 inancı bilgi, beceri
yo entelektiiel kapasite açısrndan yeterli insanlarda tabii bir şuur ve bilinç haline getirilirse
bunun kazandıracağı sorumluluk anlayışının kalkıırmaya motive etme konrısrında kafi olacağı
inancındayız.
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kalkııma bir milletin maddi ve manevi tilm unsurlarrnın bu ideal

etrafinda
toplanması ve koordine edilnesi sayesinde başarılabilecek bir durumdur. Şüphesiz bunun
içinde en önemli unsur kalkınmanın aktif aracı insandn. Dolayısıyla bu insan unsunrnun
kalite yani bilgi, beceri, kapasite ve moral açıdan geliştirilınesi ve bu yönde motive edilmesi
bu siirecin gerçekleşmesinin en pratik ve en ideal yoludur
Müsliiman ülkelerin içinde bulunduğu durumdan kurtıılmalan da maddi imkanların
yail sıra bu imkanları organize edecek, geliştirecek olan kaynağı bilgi beceri, kapasite ve
moral açrdan gerekli düzeye çıkarabilınelerine bağlıdr. Zira giiııiimüzde kalkırırnanın alt
yaplsıru sağlayacak olan rnaddi unsurlar şu yada bu şekilde temin edilebildiği göriilrnektedir.
Ancak insan kaynağuıın gerekli niteliklerden yoksun olması durumunda maddi
kaynaklaruıda hiçbir öneminin olmadığının müşahedesi art,k bütiln Müslüman ülkeler için
tecrübe edilrniş bir gerçektir.
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