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SOSYAL SERMAYE, tKTlSADl PERFORMANS VE KALKINMA:
BlR YAZIN TARAMASI
SOQAL CAPITAL, ECONOMIC PERFORMANCE AND
DEVELOPMENT: A UTERATUKE SURVEY
§evket TUYLUO6LU*
OZET
Bu falijmada sosyal sermayenin ekonomik kalkinmaya ne jekilde katkida
bulunabilecegi incelenmektedir. Azgelijmijlik sadece fiziksel ve bejeri
sennaye eksildiginden degil, aym zamanda sosyal sermaye eksildjginden de
kaynaklanmaktadir.
Sosyal sermaye
kalkinma siirecinde
jejitli
mekanizmalarla verimlilik artiji ve maliyet azalijina yol afmakta, devlet ve
piyasa arasinda tamamlayici ve ikame edici roller oynamaktadir.
Sosyal sermaye -diger sermaye jekillerinde oldugu gibi- negatif etkilere yol
a9abilmekte ve ekonominin daha yavaj biiyiimesine neden olabilmektedir.
Sosyal sermayenin pozitif sonu9lar iiretebilmesi ifin birey, aile, devlet ve sivil
toplum gibi aktorlere onemli roller diijmektedir. Sosyal sennaye perspektifi
ozellikle devletin, piyasalarm ve sivil toplumun zayif oldug;u azgelijmij
iilkeler i9in onemli bir sejenek sunmaktadir.
Anahtar Sozciikler: Sosyal senraye, kalkimu, kalktnna iktisadi, skil tophm
nonriar, aglar.
ABSTRACT
In this study, the different ways by which social capital can contribute to
the economic development are investigated. Under-development is caused
not only by lack of physical and human capitals but also by lack of social
capital. Social capital, by various ways, causes increase in efficiency and
decrease in cost, and plays both a complementary and a substitutionary role
between the state and the market.
Social capital, as in the case of other capital types, may have negative
effects and may cause lower economic growth. In order for the social capital
to have positive results, the roles of the individuals, families, state, and civil
society cany vital importance. Social capital perspective offers important
aitematives especially for under-developed countries in -w^ch the state,
market and civil society are weak
Keywords: Sodal otpital, ckudcpment, deudtfrrtnt eamorrics, dul sodoy, trust,
ranrs, networks.
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GIR1§
iilkeler kendi aralannda goreli olarak daha ileri diizeyde bir
biitunlejine ve ijbirligi omegi sei^ilerken, azgelijmij iilkeler kendi ifinde ve
aralarmda 9ogunlu]da kavgali ve par^ali olmujlardir. Diger iilkelere oranla
azgeli^mi? iillffilerde insanlar ba§kalanna ve hatta birbirlerine giivenmemekte,
ortak problemleri goziimlemek amaci}4a ijbirligi yapma ve birlikte 9ali5nia
yoluna gitmemekcedirler. Sadece yoksullvik gibi ekonomik sorunlar degil;
aym zamanda savaj, jiddet, 9ati§ma ve benzeri siyasal ve kiiltiirel
anlajmazliklar da, bir araya gelemeyen bu iilkelerin en onemli ozelliMeH ve
sorunlan arasinda belirginlejmektedir.
Azgelijmij iilkelerde, insanlar ve kununlar arasi bag;lann ve karjiUdi
ijbirliginin gelijtirilmesinin ekonomik kalkinmaya katkida bulunup
bulunamayacagi ozelliMe 199O'li yillardan itibaren yog;un bir jekilde
tartijilmaktadir. Bu tartijmalar baglammda ortaya 9ilan sosyal sermaye
yaklajimina gore ekonomik kalkinma problemleHnin en temel nedenleri
sadece fiziksel ve bejeri sermaye eksikfiginden degil, aym zamanda sosyal
sermaye eksildiginden de kaynaklanmaktadir. Bu bag;lamda sosyal
sermayenin azgeli^mij iilkeler i9in bir 9iki5 noktasi olabilecegi diijiiniilmekte
ve ilgili a9iklamakr onceld teonk yaklajimlardan onemli 6l9iide
farkhla^maktadir.
Bu 9ali§mada, farkli bilimsel disiplinlerde ele alinan sosyal sermaye
tarti§malannin ekonomik kalkinma a9isindan ele alinmasi ama9lanmaktadir.
Bu ama9la yazindan hareketle sosyal sermayenin ekonomik kalkinmayi nasil
etkileyebilecegi, sosyal sermayeden kaynaklanan ekonomik kalkmmaya ilijkin
sonu9lar, ortaya 9ikan dersler ve politikalar a9iklanmaktadir. Diinya
genelinde sosyal sermaye ve ekonomik kaUanma hakkinda olduk9a geni§ bir
yazin olujmaya bajlamijtir. Bununla birlikte sosyal sermayenin tammlanmasi
ve gostei^eleri bakimmdan tam bir uzlajmaya vanlamamasi bu 9ali5manm
onemli bir simrliMigi olarak ortaya 9ikmaktadir. Aynca sosyal sermayenin
sonu9lanna yonelik birbiri)4e 9eli§en a9ikkmalar ortaya 9ikmaktadir. Bu
9ali§manm ozellikle sosyal sermayenin ekonomik kalkinmaya ilijkin
sonu9lannin nasil yorumlanmasi gerektigini a9iklamaya ve ortak bir HiHn
gelijtirilmesine katla saglayacagi beMenmektedir.
(^ah^maiiin plam olarak, ilk once sosyal sermaye kavrammin kavramsal
9er9evesi a9iklanmakta, iktisat bilimi ve kalkmma teorilerinde sosyal
sermayenin nasil ele almdig;i incelenmekte ve giincel yazmdan harekede
sosyal sermayenin
ekonomik
performansi
nasil
etkileyebilecegi
a9iklanmaktadir. Daha sonra kalkinma siirecinde sosyal sermayenin ortaya
9ikarabilecegi bir ksim negatif etkiler ve elejtiriler iizerinde durulmakta ve
sosyal sermayenin geli§tirilebilmesi i9in gerekli politika olasilildan a9iklanarak
l
sonu9landinlmaktadir.
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SOSYAL SERMAYENIN KAVRAMSAL
Sosyal sermaye kavrami kalkmma ile ilgili ^alijmalara yeni bir boyut
eklemijtir.
Kavramin
kapsami
arajtirmacidan
arajtirmaciya
degijebilmektedir. Bu yiizden sosyal sermayenin ekonomik sonuflan ve
kalkinma iizerindeki elMeHni incelemeden once, nasil tanimlandigi ve hangi
alt kavramlara dayali olarak afiklandigi onem kazarunaktadir. A§agida,
yazinda uzerinde onemli olfude uzlajma saglanan sosyal sermaye
tammlamalan ile sosyal sermayenin kaynaklan ve sonu^lan a9iklanmaktadir.
Sosyal Sermaye Kavramimn Tanimlanmasi
Sosyal sermaye kavrami son zamanlarda sosyologlar, iktisat9ilar ve
siyasal bilimciler arasinda onemle dikkate alinmaya bajlamijtir. Yazinda
sosyal sermayenin genel kabul gormiij tek bir tanimi bulvinmamaktadir.
Farkli disiplinlerden gelen farkli dii^unvirler sosyal sermayeye farkli anlamlar
yiiklemi^lerdir. Ortak bir dilin kullanilmasi ve kavram kargajasina
diijulmemesi igin, kavramlara yuMenen anlamlarin bilinmesi ve tanimlanmasi
gerekmektedir. Genel olarak yazinda sosyal sermayenin giiven (trust),
kar^iMdilik (reciprocit)^, aglar (networks), birliMer (associations), birlik veya
grup uyeligi, normlar ve ortak (collective) faaliyet kavramlanna dayali olarak
tanimlandigi gorulmektedir.
Kavramin iktisat bilimi ve kalkinma iktisadinda dikkate alinmasim en
fazla etkileyen Putnam vd.'nin (1993: 167) tanimina gore sosyal sermaye
ejgudiim gerektiren faaliyederi kola}da5tirarak toplumda etkinligi
gelijtirebilen giiven, normlar ve aglar gibi sosyal or^tlenmelerin ozelliklerini
gostermektedir. Siyasal bilimci Fukuyama'ya (2001: 7) gore sosyal sermaye
iki veya daha fazk birey arasinda ijbirligini destekleyen zorunlu ve gayri
resmi bir normlar biitiiniidiir. Sosyal sermayeyi olu§turan normlar iki arkadaj
arasindaki bir kai^iliMilik normundan HiHstiyanlik v e p Konfiigyiisfiiliik gibi
kompleks ve ayrmtili bir jekilde ileri siiriilen doktrinlere kadar
uzanabilmektedir. Sosyolog Coleman'a (1988: S98) gore ise sosyal sermaye
ijlevine gore tanimlanir. Sosyal sermaye tek bir varlik (entit)^ oknayip, 9e5itli
varbklann bir araya gelmesiyle olu§mu§tur. Sosyal sermaye sosyal yapilarm
i9inde ortaya 9ikar ve yapi i9inde yer alan aktorlerin beUrli faaliyetlerini
kolaylajtinr.
Diinya Bankasi sosyal sermayeyi ortak faaliyeti saglayan normlar ve
aglar jeldinde tanimlamakta ve sosyal sermayenin yoksullug;un azaltilmasi ve
siirdiiriilebilir insani ve ekonomik kalkmma i9in yajamsal bir oneme sahip
oldugunu belirtmektedir (World Bank, 2006). Genel olarak sosyal sermaye
ortak sosyal faaliyetin degerini yansitir (Skidmore, 2001: 57). Bir bajka
tanuna gore (Knack, 2002: 42), sivil sosyal sermaye ortak hedefleri
ger9ekle5timiek i9in bireylerin birlikte 9alijma yetenegini etkileyen ortak
degerler, normlar, gayri resmi aglar ve birlik iiyelilderini kapsar. Aiilajilacagi
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gibi, sosyal sermayenin insaniarm ortaklaja hareket etmesini saglayan
normlan ve aglan gosterdigine dair artan bir uzlajma ortaya 9ikmaktadir
(Olate, 2003: 10).
irligi saglayici normlar hava limam kontroliinde olu§an diizenli
kuyruklar, ekin hasati zamaninda 9ift9ilerin kom§ulanna yardim etmesi, yolda
diger siiriiciilere saygi gosterme, izin verilmeyen yerlerde ara9 park etmeme
gibi 9e5itli toplumsal kurallan i9erir. BirliMer, birlik iiyeliMeri ve aglar sosyal
sermaye tammlamalannin pek 9ogunda kullanilmaktadir. BirliMer yatay
birliMer (omegin spor kuliibii gibi iiyeler arasmda ejit bir temel iizerinde
kurulan) ve dikey birliMer (iiyeler arasmda hiyerarjik ilijMler ve e^itsiz gii9
ilijkileri i9eren) jeMinde iMye aynlabilir. BirliMer ayni zamanda, sadece
iiyeleHnin ^lkarlanm desteMeyen (iiyeler arasmda ge9erli olan bir kredi
kolajiigi gibi) ve iiyeleHnin 9ikarlan yanmda iiye olmapnlarm 9ikarlanm da
desteMemeyi ama9layan birliMer (hayirseverlik amaciyla kurulan birliMer
gibi) jeklinde de iMye aynlabilir. Birlik iiyeliMeri spor takimlan, koro
topluluMan ve MUse v e p diger dinsel gruplar gibi omeMer i9indeki iiyeliMeri
i9erir. Birlik iiyeliMerine ilave olarak aglar yakmdan bilinen veya etkilejimde
bulunulan insanlar arasmda ortaya 9ikan gayri resmi kai^iMdi ilijMleri
i9erniekedir (Knowles, 2005: 4). Aglar birlik i9inde kurulabilecegi gibi, birlik
dijmda da kurulabilir.
Tanimlamalarda yogun olarak kullanilan diger bir kavram giiven ve
ijbirligi unsurlandir. Giiven ve ijbirligi 9ogunluMa bajkalan ile tekrarlanan
karjiMdi ilijkilerle kurulmaktadir. Bu yiizden aglar ve birlik iiyeliMeri giiven
ve ijbirliginin bir kaynagi olarak goriilebilir. Giiven ki§isel ve genel duzeyde
iki farMi alanda ortaya 9ikabilmektedir. Birincisi diizenli olarak kar^iLMi
ilijMde bulundugunuz insanlara (arkadajlar ve aile gibi) ve ikincisi
tanimadiginiz insanlara giivenmektir. Tanimadiklanniza giivenme genel
olarak insanlara giiveni gosteren bir "genel giiven (generalized trust)" olarak
taiumlanabilir. Grup iiyeliMerinin daha fazla heterojen olmasi genel giiven
diizeyinin daha ileri bir diizeyde kurulmu§ olmasi anlamma gelir (Kno-wdes,
2005: 5).
Goleman ve diger diijiiniirlerce yapilan ozgiin tanimlamalar sosyal
sermayenin resmi orgUdemneler ve yasal diizenlemeler otesinde bir olgu
oldugunu vurgulamaktadrr. Omegin Granovetter'e (1973: 1361) gore kijiler
arasi bir bagm kuwetli olmasi 9ogunluMa aynlan zaman miktannm, duygusal
yogunlugun, samimiyetin (karjiliMi giivenin) ve karjiliMi hizmetlerin belli
6l9ude bir araya gelmesinden kaynaManmaktadir. B6)4ece kijiler arasi zayif
baglar toplumsal diizeyde kuwetli baglan ortaya 9ikamiaktadir. Portes ve
Landolt'im belirttigi gibi sosyal sermayenin ara9sal kaynaMan iM alanda
ortaya 9ikmaktadin Birindsi, yiiz yiize karjiliMi (reciprocal) ilijkilerdir. Bunlar
yararlananlarm elde ettigi getirileHn orantili bir jeMlde yerine getirilecegi
basit karjdiMilik beMentisi i9inde ortaya 9ikarlar. Ikindsi, daha genij sos}^
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yapilar i9ine kenetlenmij veya gomiilmii? (embedded) ili^Mlerdir. Bunlar da
toplumsal kontrol mekanizmasi olarak i§lev goriirler. Omegin bor9
ilijkisinde geri odemeyi garanti edebilir ve bor9 verenler i9in bir statii
olu§turabilirler (Portes ve Landolt, 2000: 534). Bununia birlikte iigiimi bir
alan olarak, bazi 9ali§malarda sosyal sermayenin hiikiimet ve diger resmi
kurumlarla yiiriitiilen ilijkileri de kapsapbilecegi belirtilmektedir. Bojiece
yazmdaM farMi ele alijlar sosyal sermayenin dar, geni§ ve en geni§ diizeyde
farkh tanimlamalanm ortaya 9ikarmaktadir. Bunlar ajagidaM gibi kisaca
a9iManabilir (Fedderke vd., 1999: 710):
a) Sosyal sermayenin en dar tanimini yapan Putnam vd.'ye (1993) gore
sosyal sermaye insanlar arasmda olu§an bir dizi yatay birliMer kiimesi olarak
goriilebilir. Sosyal aglar ve birlik haline gelerek kurumlajmij normlar,
topluluk veya birlik i9indeM verimlilik iizerinde onemli bir etMye sahip
olmaktadir ^i'utnam vd., 1993:167).
b) Coleman'm (1988) 9ali5masmda ileri siiriildiigii gibi, daha geni§ bir
tammlama)4a sosyal sermaye ortak faaliyeti kolajdajtiran sosyal yapilar olarak
goriilebilir. Buna gore sosyal sermaye, diger sermaye jekillerinden farMi
olarak, iM v e p daha 90k aktor arasmdaM yapilarda dogal olarak mevcut
bulunmaktadir. Sosyal sermaye sosyal yapinm farMi goriiniimleri ile olujur
ve yapi i9inde buliman ki§isel veya firma diizeyinde aktorlerin belirli
faaliyederini kolajdajtinr (Goleman, 1988: S98). Bu tanimlama yatay birliMer
gibi dikey birliMeri de dikkate almakta, firmalar gibi diger varliMar arasmdaM
davranijlan da i9ererek genijletilmij olmaktadir.
c) En genij tanimlama)4a sosyal sermaye sosyal yapiyi gelijtirip
^eMllendirecek ve normlara yer verecek olan sosyal ve siyasal ortam olarak
goriilebilir. Bu en genij tanimlama gayri resmi ve 9Ogunlukla yerel ilijkileri
i9erdigi gibi; aym zamanda hiikiimet, siyasal rejim, hiikuk diizeni, adli sistem
ve sivil ve siyasal ozgiirliiMer gibi daha resmi kurumlan da genij 6l9iide
i9ennektedir (Lehtonen, 2004: 204).
Belli bir sosyal ve siyasal ortamda normlann sosyal yapiyi
geli§tirebilecegi ve jeMllendirebilecegi gorujii, iktisat9ilar arasmda onemli
ol9iide ilgi 9eken en kapsamh gorii§ olmaktadir. tfatta kalkmma iktisadmda
kavrama yonelik ortaya 9ikan ilgi sosyal sermaye ile i^ili olarak devlet eli)4e
yiiriitiilebilecek bir takim kalkmma politikalannm belirlenebilecegi ve
a9iManabilecegi olasiligina dayah olarak gelijniijtir.

Sosyal Sennayenin Kaynaklan ve Sonu9lan
Yukanda ele alman tanimlamalann ozeUiMe 9e5itli analizlere
tajinabilmesi ve ekonomik kalkinma sorunlarma uygulanabilmesi i9in daha
somut ve daha kullanijh hale getiHlmesi gerekmektedir. Woolcock'un (2001:
70) belirttigi gibi sosyal sermayenin "ortak faaliyeti kolaylajtiran normlar ve
aglar" jeMinde tanimlanmasi konxisunda bilim adamlan arasmda goreli bir
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uzlaji olxijniaya bajlamijtir. Bununla birlikte sosyal sermayenin anlajilmasi
ifin sonu9larmdan ziyade kaynaMan (belirleyieileri) uzerinde yog;unla5ilniasi
gerektigini ileri siirmiijtiir. Bu baglamda giiven sosyal sermaye degil, fakat
sosyal sermayenin -tekrarlanan kai^iliMi ili§kilerin ve guvenilir (credible)
mejm kurumlann- bir sonucudur. Yine de giiven sosyal sermayenin onemli
bir ol?usu olarak kullanilabilmektedir (Lehtonen, 2004: 204-205). Bu
baglamda sosyal sermaye kavraminin kendisi, belirleyicileri ve sonu9lan iig
madde altinda birbiHnden ayriftinlabilir (Olate, 2003:12):
1. Scsyd semayerm bdirieyidleri: Bunlar kijisel ozellikler (yaj, cinsiyet,
saglil^, aile ozellikleri (ilijki statiisii, evlilik statusii, 9ocuklann varligi),
kaynaklar (egitim, istihdam, ev sahipligi), davranij ve degerler (farMiliMara
hojgorii, pajdajJan hedefler) ve yerel ozelliMerden (kentsel/kirsal, sosyoekonomik avantajlar, yerel aglar, yerel diizeyde bilgi, yerel guvenlil^
olu§ maktadir.
2. Soeyal serrmye aglan: Sosyal sermayenin belirleyicileri farkli sosyal
sermaye ag;lanm ortaya fikanr ve bu ag;lar iginde guven ve karjiliMilik
ilijkileri uygulamr. Bu aglann farMi bilejimleri zaiwm. ifinde degijmekte ve
dinamik bir sosyal sermaye butiinii ortaya fikarmaktadirlar.
Bu aglardan birincisi topluluk ifi sosyal sermaye (bondii^ social capital)
olup; akrabalik baglan, aile fevresi, arkadajlar, komjular, i§ arkada^lan gibi
giiven ve karjilildiligin yakin ve kijisel jekillerini temsil eden gayri resmi
bag;lardir. Bu ag gayri resmi baglann sayisi, tanijilan kom§u sayisi, i§te
etkilejim kurulan insan sayisi gibi iHjkilerin buyukliig;u ve yayginligi ile
olfiilur.
ikincisi topluluk diji sosyal sermaye (bridging social capital) olup; yerel,
toplumsal ve sivil gruplar diizeyinde insanlar arasmdaki genel giiven ve
kar^iliMiLgi temsil eden genel ili§kilerdir. Aile iiyelerinin birbirlerinin yakin
arkadajlanni ve arkadaj gruplannm bajkalanni ne kadar bildiMeri ve yerel
insanlann bajka insanlan ne kadar tamdiklan gibi yogun (densit)^ ili§ki ve
yakinlik (closure) ile o l l
UfUnciisii birlejtiHci sosyal sermaye (linking social
kurumsal sistemlerle ilijkiler ve iktidar baglan gibi, kurumlara
temsil eden kurumsal ilijkileri gostermekedir. Arkadajlarm
kijilerin iiye oldugu gruplarda egitim farMiligi ve yerel
kiiltiirlerin varligi gibi farMiliklarla olgiiliir.

capital) olup;
yonelik giiveni
etnik farkliligi,
alanda karma

3. Sosyal semayerm soTuglart: Sosyal sermaye fejitli diize>ierde refah artiji
ve iyilejme ortaya fikanr. Bvinlar kisaca birey/aile refahi (ornegin 9ocug;un
bakun ihtiyaflanm kai^ilamaya yeterli olma ve gejitli firsatkn elde etme gibi
kapasiteler), kamu refahi (ornegin kamu sagligi ve kamusal egitim), sivil
yajamin canliligi (ornegin gonMii olma ve topluluk ijbirligi), komjuluk
refahi (ornegin farkliliklara hojgorii ve su^lann azaliji), siyasal refah (ornegin
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katilimci demokrasi ve iyi yonetijim) ve ekonomik refahtir (omegin maddi
refah ve ejitsizligin azaliji).
Ortaya 9ikan sonu9lar mevcut sosyal sermaye turleH ve bilejimlerinin
bir gostei^esi olup, bunlar sosyal sermayenin kendisi Ee kan§tinlniamalidir
(Woolcock, 1998: 185 ). Paxton (1999: 93-94) ortaya ^lkan sosyal sermayeyi,
bir takun sonuflan (omegin mallan) ortaya koyabilme kapasitesine sahip
potansiyel bir enerji olarak dujiinmektedir. Sosyal sermaye potansiyel enerji
olarak agiga 9ikmami§ ve bir gmp i9inde gizli kalmij olabilir. Sosyal
sermayenin iiretimi kolaylajtirmasi ve yiirlitiilen faaliyetin kapasitesini
artirmasi i9in aktif olmasi gerekmektedir.
Sosyal sennaye ile uretilen sonu9lar sosyal yapuiin farkli diizeyderinde
ortaya 9ikabiUr. Birincisi bireysel duzeyde olup, sosyal sermaye bire)4er
arasindaki baglarla sadece bire)4er tarafmdan kullanilan bir sonu9 iiretir.
ikincisi grup diizeyinde ortaya 9ikar. Bu duzeyde eger bir grup toplu bir
jekilde bir kamu malini olu§turma amacisini tajir ve siirdiiriirse, sosyal
sermaye grup i9inde yer alan tiim uyelere fayda saglayabilir. Bireysel ve grup
diizeyinde sosyal sermaye birbirine baglidir ve bireysel yiikiimliiliikler grubun
sosyal sermayesine katki saglar. Sosyal sermayenin diijiiniilebilecegi ii9iincii
bir alan 90k sayida grup arasinda toplumsal diizeyde sonu9lar iiretmektir. Bu
yiizden pek 90k bilim insam sosyal sermayeyi makro bir kavram ve
toplumsal bir ozellik olarak yararh gormiijtiir. Omegin Putnam ve
Fukuyama gibi dii§iiniirler sosyal sermayenin bir biitiin olarak demokrasi ve
sanayilejmeyi etkiledigini ileri siirmiij, bu bakimdan uluslann sosyal sermaye
diize}4erinin farklil]g;ina dikkat 9ekmi§lerdir (Paxton, 1999: 94-95).
Sosyal sermaye ile ilgili yapilan ilk 9ali§malarda bu tiir aynmlar 90k a9ik
degildir. Omegin Coleman (1988: S95, S101-S105) sosyal sermayenin somut
olarak ii9 jeldinin olabilecegini ileri siirmiijtiir:
a) yiikiimliiliikler (obligations), beldentiler ve yapilann giivenilirligi
(bunlar sosyal giivenin diizenlenmij oldugu topluluWarda bir tiir kredi
sorumlulugu olarak hizmet ederler), .
b) bilgi kanaUan (sosyal ilijkiler sosyal sermayenin bir jeldini olu§turur
ve bilgi saglayarak faaliyetleri kolajiajtmr), ve
c) normlar ve etkin yaptinmlar (bunlar belirsizHMeri azaltir, bire}derin
kamu yararma faaliyet gostermelerini sag;lamak amaciyda diizenleyici ara9lar
olarak hizmet ederler).
Bu ii9 madde Coleman'in beiirttigi gibi sosyal sermayenin birer jeldi
olarak diijiiniilebilir, ancak bunlar daha 90k sosyal sermayenin kaynaklarmi
ve sosyal sermaye i9indeki ilijkileri gostermektedir. Bu yiizden ekonomik
kalkmma a9ismdan inceleme yapabilmek i9in sonraki yillarda gelijtirilen
siniflandirmalar daha fazla yol gosterici olabilmektedir.
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KALKINMA tKTtSADI VE SOSYAL SERMAYE TEORlSl
Bu ajamada sosyal sermaye kavraminm iktisat bilimi ve kalkinma
iktisadi i9inde ne jekilde ele almabildiginin incelenmesine gelinmij
bulunmaktadir. Bu baglamda toplumsal ilijkilerin ekonomik performans
uzerinde etkili olup olamayacagi, sosyal sermayenin bir iiretim faktorii olarak
alimp alinamayacagi ve sosyal sermaye farMiliklanmn ekonomik kalkinmayi
a^iMayip a9iklayamayacagi sorulan onem kazanmaktadir. Ajagida sosyal
sennayenin bir kavram olarak ortaya 9ikiji kisaca a9iklandikan sonta,
kavramin iktisat bilimi ve kalkinma teorilerindeki yeri ve bu konudaki yeni
a9ilimlar incelenmektedir.
Sosyal Sermaye Kavraminm Kokenleri
Sosyal sermaye kavrami bir terim olarak yeni olmakla beraber, bir
diijunce olarak sosyal bilimler i9inde uzun bir tarihsel ge9mi§e sahiptir.
Yazinda sosyal sermaye kavraminm kokeni Durkheim, Marx ve hatta
AHsto'nim 9ali§malanna kadar geriye gotiiriilmektedir (Lehtonen, 2004:
204). iktisat biliminde de sosyal sermaye kavrami klasik iktisat9ilara kadar
gotiiriilmektedir. Bu baglamda 9e5itli kaynaMarda Smith, Marshall, Hume ve
Hicks gibi bilim adamlanna atif yapdmaktadir.
Bununla birlikte Woolcock ve Narayan'm (2000: 228) savma gore,
sosyal sermaye bir terim olarak ilk kez f^nifan (19i6) tarafmdan
kullanilmijtir. f^nifan, (West Vii^inia'da) toplumun katiliminm egitim ve
okul performansim artirmadaki onemini a9]klarken, sosyal sermaye
kavramim ortaya atmij; sosyal sermayeyi sosyal bir birimi olujturan bire)der
ve aileler arasmda iyi beldentiler, arkadajlik, sempati ve sosyal ilijla gibi 9bgu
insamn giinliik yajammda gorulebilecek kavramlara dayali olarak
tammlamijtir. Hanifan'a gore eger bir birey komjulan ve onlarm diger
kom§ulan)ia iletijim ve sosyal etldlejime girerse sosyal sermaye birikuni
ortaya 9ikar. Bu durum bireyin sosyal ihtiya9lanm tatmin eder ve potansiyel
olarak toplvimun tamammda yajam kojullannm onemli ol9iide geli^mesine
katki saglar.
Hanifan'm sosyal sermaye diijiincesi bazi 9alipmalarda zaman zaman ele
alinmij ise de, kavrama yonelik ozel bir ilgi canlanmamij ve uzun yillar
boyunca gozden kaybolmu§tur. Daha sonra 195O'li ve 196O'ii yillarda kavram
bir kisim Kanadali kent sosyologlan ve kent bilimcEeri tarafmdan yeniden
ke^fedilmijtir. Son olarak i970'li yiUardan itibaren iktisat9ilar tarafmdan
dikkate almmaya bajlamijtir (Woolcock ve Narayan, 2000: 229). Bununla
birlikte kavrama yonelik genel ilginin ve teorik gelijmelerin 198O'li yillarm
sonlarindan itibaren bajlayip 199O'li yillarda ortaya 9iktigi ve ozellikle
kalkinma ile ilgili en yogun 9ali5malann giiniimiizde devam ettigi
goriilmektedir.
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Kavramin giincel kulknimi daha 9okBourdieu (1986),i Goleman (1988)
ve Putnam'in (1993; 1995; 2000) 9ali5malanna dayandinlmaktadir. Aynca,
akademik diinyadan gelen ^alijmalann yam sira, Diinya Bankasi'mn da ge9en
birka? yd boyunca sosyal sermayenin en onemli tavsiyecileHnden bin
oldugu^ gorulmektedir. Geleneksel olarak kalkmma iktisadmda yer alan pek
90k teori azgelijmi§ iilkelerde kalkmmamn oniindeki ei^ellerin saptanmasi
ve 9oziimiine yonelik oneriler getirm^lerdir. Bu ajamada iktisat bilimi ve
kalkmma teorilerinin sosyal sermaye eksikligi sorununu ne diizeyde ele
alabildiMeri sorusu onem kazanmaktadir.
tktisat Biliminde Sosyal Sermaye
iktisat biliminde iiretimde kullamlan makina, techizat ve 9e5itli
ekipmanlar gibi maddi iiretim ara9lannm fiziksel sermaye olarak
tammlanmasi Idasik iktisat9ilardan beri genel kabul gormii? ve
benimsenmijtir. Ancak maddi olmayan insan ilijkilerinin sermaye kavramijda
birlikte a9iHamnasi konu ile ij^ilenenlere jajirtici gelebilmektedir. iktisat9ilar
daha once sadece maddi kaynaHar iizerinde dururken jimdilerde ni9in insan
Hijkilerine ve duygulara (emotion) egilmektedirler? Bu sorunun cevabim
arajtinrken, iktisatta sermaye kavrammm geli?tirilmesi ile ilgili « nhsel sure9
ii9 a^amada ele alui^ibilir.
ilk a^amtda Masik iktisat9ilar toprak, emek ve fiziksel sermayeyi
ekonomik biiyiimeyi belirleyen temel faktorler olarak tanimlamijlardir.
Fiziksel sermayenin mal iiretimindeki rolu bilinmektedir. Sermaye, 9e5itli
mallan iireten makinalan ve fabrikalan tammlamamn bir yoludur. Sermaye
sadece mal iiretimini degil aym zamanda hizmet iiretimini de kapsar.
Sermaye stoku, hem kuUamldigi ve hem de kullamlmadigi durumlarda
yatinma, ajinmaya ve 9iiriinieye maniz kalir (Schmid, 2000: 161).
Giiniiniiizde i9sel biiyiime teorileri yeni faktorler tammlamij olmaMa
beraber, fiziksel sermaye hala en temel iiretim faktorii olarak bilinmektedir.
ikind a^armda., 196O'li yillardan itibaren bazi neoldasik iktisat9ilarm ileri
siirdiigii 9e§itli savlar bejeri sermaye kavrammm ortaya 9ikmasma neden
' Harufan'in onciiliigii yam sira, Fransiz Sosyolog Bourdieu de sosyal sermaye
yazininin dayandinldigi onemli diijiiniirlerden birisidir. Bu ^alijmada her ild
kaynaktan dogrudan yararlanJmamij olmakla beraber, yararli olacagi diijuniilerek
kaynak^aya eklenmijlerdir.
2 Diinya Bankasi tarihsel olarak onemli kalkmma sorunlan ve foziimleri ile yakindan
ilgilenmijtir. Ornegin 197O'U yillarda yoksulluMa miicadele baglaminda "temel
ihtiyaflar" yaklajimim ortaya atmij, 1997 Kalkmma Raporu ile "kalkmmada devletin
rolii" ile ilgili tartijmalara onemli agilimlar kazandirmij, ozellikle 199O'li yillann ikinci
yansindan giiniimiize dek "iyi yonetifim ve yozlajma karjiti" programlan
yoksulluMa miicadelenin merkezine yerlejtirmij ve bir 90k jalijmayi desteklemijtir.
Bankanm aym ilgisinin 1996 yilindan itibaren sosyal seimaye ile ilgili olarak ortaya
9ikt]gmi ve giiniimuzde devam ettigini gormekceyiz.
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olmujtur. Omegin Schultz'a (1966) gore insaniarm zamanla elde ettilderi
bilgi ve ustalik bir sennaye tiiriidiir. Ulusal hasiladald artijlar toprak, ijgucii,
maddi sennaye arti§lan ile kiyaslandiginda daha fazla olmaktadir. Insana
yapilan yatinm biiyii bir olasilikla bu farkin nedenidir (Schultz, 1966: 406).
Bu tiir savlara gore, bir toplumda falijanlann Heri duzeyde egitimli, ogretimli
ve sagUdi olmasi iiretim faktorlerinden daha verimli bir jekilde
faydalimabilmeyi onemli olgiide etkilemektedir (Woolcock, 1998: 154). Bu
yiizden ifsel biiyiime teorilerinde bejeri sermayeye geleneksel modellerden
daha fazla dikkat fekilmijtir. Bojdece insani becerileHn iiretimde onemli bir
girdi oldxigu sonucuna vanlmi§ ve bejeri sermaye kavramma dayali olarak
ekonomik biiyume ve kalkinma ajildamalan surdurijlmu§tiir.
Ugindi a^arrada ise, biiyiime ve kalkinma sureci ile i%ili ^ali^malara
sosyal sermaye kavramimn ilave edilmesi durumu)4a karji kai^iya gelinmij
bulunmaktadir. Bu ajamada sosyal sermayenin iktisat biliminde
kuUanilabilecegine dair iki onemli sorun ortaya ^lkmaktadir. Birincisi iktisat
biliminin genel varsaymilan gereg;i duygulara odakli bir analiz yapmanm
oteden beri dijlanmij olmasidir. ikincisi ise, onemli olfude birincisine bagli
olarak, sosyal sennayenin ekonomik bir faktor olarak alinip alinamayacagi lie
ilgilidir.
Birind sanm i^in belirtmek gerekir Id, sosyal sermayenin de bir sermaye
olabilecegini a9ikkyabilmek ve diger sermaye tUrleri gibi ikame edici ve
tamamlayici ozelliklerini gosterilebilmek ikdsat biliminin gelenelderi
afismdan oldukfa zordur. (Jiinku sosyal sennaye ve ijleyijini degerlendirme
siireci onemli olgiide duygularla i^ilidir. Duygusal bir siiregte herhangi bir
iktisadi hesaplama yapilamayacagi diisuniilebilir (Schmid, 2000: 70). Bununia
birlikte sure9ten ogrenilecek hi9bir jeyin olmadigmi s6)demek de dogru
degildir. ^}unku duygulann somut yansimalarma bakabilme olasdigi her
zaman vardir (Schmid, 2000: 160-161). Duygular ki§isel ili^kilerle fiilen
ger^eklejtirilir ve somut jekillerini bulurlar. Bu yiizden ld§isel ilijldler
onemlidir. B6)4e olmalda beraber geleneksel olarak ikdsat9ilar ozellikle
bireyder ve kurumlar (omegin piyasalar, firmalar, hiikiimetler, hane halklan)
iizerinde yog;unla5irken, uzun bir zaman boyunca kijisel ilijldler agini onemli
6l9ude ihinal ederek 9ali5mi§lardir. Duygukr diinyasi ile oldvig;u gibi aglarla
ilgili olarak da, iktisat9ilann ara9 kutusunun son zamanlara kadar yeterince
gelijtirilemedigi so)4enebilir (Fafchamps, 2004:1-2).
Duygulann iktisat9]lar tarafmdan butiinu)de gozden ka9inldigmi da
s6)iemek dogru degildir. Geleneksel teoriler (Idasik ve neoklasik ikdsat
yaklajimlan) sosyal ilijldleHn rasyonel ve kendi 9ikanm diijunen insaniarm
davrani§lanni minimal diizeyde etkileyebilecegini varsayarlar (Granovetter,
1985: 481). Ancak duygulann 9og;unlukla ikdsatu ileri siiriilen rasyonellik
varsaymii ile ikinci plana atildigi ve duygusal a9iklamalarm ge9erli
paradigmaya uygun dii§mediginin kabul edildigi ve bu durumun bugiine
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kadar devam ettigi s6)^enebilir. iktisat9ilar, duygular diinyasuu rasyonellik
varsayimi ile irdelerken, insanlann rasyonel ve sogukkanli davrandiManm
kabul ederek hukiimet politikalan ve firma davranijlan ile ilgilenmij ve
finansal tejviMer iqm politikalar onermijlerdir. Bireylerb de bu durumda
ozgiir istelderine gore soz konusu tejviJdere cevap verecegi beklenmijtir.
Politika duzenlemeleri ifin duygulara odaklanma, propaganda (hiikiimetler
i^in) ve reklam (firmalar i9in) gibi 90k farMi tiirde poUtika ara9larmi ortap
9ikarmaktadir. Yine kural olarak iktisat9ilar -iyi bir neden i9in bile olsa- bu
ara9lan bire)4eri aldatarak ve duygulanjia oynayarak kamuyu yonlendirmenin
9ejitli yollan olarak gonnu§lerdir (Fafchamps, 2004: 1-2).
Geleneksei teoriler bir yandan duygulan ikinci plana atip yeterince ele
almazken, dig;er yandan da 90k kati bir jekilde duygulara bagli varsayimlara
dayanmijlardir. Bu yiizden sosyolog Granovetter, biiyiik bir teorik ironinin
ortaya 9iktigmi ileH siirmektedir Geleneksei ilaisatta erkek veya kadrn
herhai^i bir kimse "homo economicus" jeMinde birbirinden ayn atomize
bir yapi olarak kabul edilmektedir. Bagimsiz atomize gruplann tiim
ekonomik faaliyetlere karar verdigi ileri siirCUmektedir. Oysa insanlann karar
ve faaliyederinde 90k sayida farldi belirleyiciler ve kurallar etkili olmaktadir.
Biitiin bunlar duygulann ve farkUiMarm iktisat geleneginde yerinde ve
gerektigi jekilde ele alinamadigi anlamina gelmektedir (Granovetter, 1985:
485-486).
Granovetter'e gore bu onemli eksildilder yiiziinden diger U9ta yer alan
"gomiilmii§liik (embeddedness)" savi denilebilecek bir olguyu dikkate almak
gerekmektedir. Modem endiistriyel toplxomda ekonomik faaliyetler sosyal
ilijki yapilannin i9ine gomiilii veya yerlejmi? bulunmaktadir. Ekononrik
olarak analiz edilen davrani^ ve kurumlar siirdiiriilen sosyal ilijkiler
tarafmdan belirlenmekte veya smirlandinlmaktadir. Bu sav giiven olu§turma
ve kotiiliiHerden vazge9me konusunda siirdiiriilen yog;un kijisel ilijkilere ve
bojde ilijkileri ortaya 9ikaran yapilann (veya aglann) roliine vurgu
yapmaktadir (Granovetter, 1985: 481-482, 490). Bu baglamda Granovetter,
ek)nomik ijlemlerin sosyal aglar i9ine yerlejmij olmasi durumunda sozlejme
veya i$lemlerin daha etkin olacagini a9iklamaktadir.
Sosyal bilimlerde ortaya 9ikan bir9ok 9alijma Granovetter'e benzer
yaklajimlan sergilemeye devam etmij, insam dijlayan dar a9iklamalarla
ekonomik model olu^turmanin yanlij oldugunu ileri siirmiijlerdir. B6)4ece
iktisat biliminde ele alinan "ekonomik insan" modelinden onemli ol9iide
farldilajma egilimi sergilemijlerdir (Paldam ve Svendsen, 2000: 342-343).
ikim sonm, iktisatta geleneksei yaldajimlann onemli 6l9iide degi§meye
bajlamasijda ortaya 9ikmaktadir. Sosyal sermaye perspektifi soz konusu
degijimin merkezinde buliinan kavramlardan birisi olup; duygular diinyasi ve
kijisel ilijkileri iktisat9ilarm giindemine getiren kanallardan biri olmaya
bajlamijtir. B6)4e olmalda birlikte sosyal sermayenin fiziksel ve bejeri
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sermaye gibi diger sermays jekillermden biri olarak kabul edilebilecegi
siirekli olarak tereddiitle karjilanmijtir (Piazza-Georgi, 2002: 471). Arrow ve
Solow gibi ekonomik biiyiime teorisinin en onemH isimlerinin bu tiir
tereddiitleH dile getinnesi, bu sorunun daha ciddi diizeyde ele ahnmasi
gerektigini gostermektedir.
ArroVa (2000: 4) gore, sosyal aglar ekonomik nedenlerden daha 90k
bajka nedenlere dayah olarak kurulmaktadir. Genel olarak sosyal sermayeyi
sermayenin diger jekiUerine ilave etme konusunda herhai^i bir uzlaji yokur.
Putnam'in birliMer i9erisindeki iiyeliMerin siyasal ve ekonomik etkinligi
kuwetlendirecegi goriijii Weber'in (1997) tezini hatirlatmaktadir. Ijleyen bir
ekonomide dinin onemini iled siiren Weber'in tezi bir yiizyil sonra bile hala
tartijilmaktadir. Putnam'in tezinin de aym kaderi pa)ia5abilecegi olasiligi
vardir. Sosyal etkilejimin 6l9iilmesinde hatalar ortaya 9ikabilir veya sonu9lar
aldatici oiabilir. iktisatta bilinen sermaye kelimesi ii9 farkh ozellige sahiptin
a) zaman i9inde genijleme, b) gelecekteki fayda i9in jimdiden fedakarhk
yapma, ve c) devredilebilirlik "c" jikh be^eri sermaye i9in ge9erli ohnadigi
gibi, her fizjksel sermaye i9in de tamamen ge9erli olmayabilir. "a" jikkina
gore sosyal sermaye giiven veya tekrarlama iHJlasine bagli olarak ele ahndigi
zaman olanakh goriilebilir, ancak giiven ve tekrarlama ilijkileri fiziksel
yatinm gibi degildir ve 90k ku9iik bir giiven kullanima uygun degildir.
Bunlardan ozelliMe "b" jikki sosyal sermaye i9in kesinliMe anlamh degildir.
Solow da (2000: 6) benzer jekilde sosyal sermaye kavramina elejtirel bir
baki§ a9isi sei^ilemektedir. Ger9i sosyal sermaye hakkuida ileri siiriilen
diijiincelerin onemsiz veya sosyal sermayenin ekonomik performans
a9ismdan ilgisiz ve etkisiz oldug;unu dii§iinmemektedir. Ancak sosyal
sermaye kavraminda bir belirsizlik oldugiinu, parasal terimlerle tam olarak
ol9iilmesinin zor oldugunu^ ve bu yiizden geleneksel ekonominin de bu
konuda 9ekii^en davrandigim ileri siirmektedir. Solow sosyal sermaye
deyiminin kuUamlmasim kotii bir benzetme yapilarak bir sonu9 elde etme
girijimi olarak degerlendirmektedir. GenelliMe sermaye belli bir zaman
i9inde iiretken hizmetleri ortaya 9ikarmasi beMenen iiretilmi^ veya dogal
iiretim faktorleri stoku olarak a9iklanir. Sermaye denildiginde binalar,
makinalar ve envanterler gibi dokimulabilir (tangible), kau ve 9ogunluMa
dayaniMi jeyder anlajihr. Kazan9lara bakilarak sermayenin getiri orani ve
degerim hesaplamak olanaMidir. Bir firmanin veya bir ulusun, mevcut
ajinmadan daha hizh bir jekilde makina veya fabrikalar inpa ederek, kendi
sermaye stokuna katk yapabilecegi a9ik9a bilinmekedir.
Ge9mi5 otuz yil i9inde bazi iktisat9ilar bejeri sermaye ile fiziksel
sermaye arasinda yakin bir benzerlik oldugunu ileri siinniijlerdir. Bir kentin

' Sosyal sermayenin ol9iilmesine yonelik bu tiir tereddiidere kai^in, iktisat biliminde
tartijildigi iizere fiziksel sermayeyi ol9menin de §ok kolay olmadigi belirtilmelidir.
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veya hir ulusun ijgiicu egitim, ogretim ve hatta arajtirmaya yapilan gegmij
yatinmlarla jekillenehilir. Belirli hir zamanda helirli hir miktan olan hu
yatinmlann mantiksal olarak hir stok olahilecegi kahul edilehilir. Egitime
yatinm yapilmasi ve yapilmamasi durumunda elde edilehilecek kazan9 ve
maliyetler hesaplanarak, hejeri sermayenin yillik kazanglan hesaplanahilir.
Butiin hunlar sosyal sermaye i^in du§unuldiigunde; giiven, goniilluluk ve
ijbirligi ve koondinasyon gihi kavramlann bir stok olarak degerini ve
bunlarin zaman i9indeki birikimini ifade etmek hi^ de kolay degildir (Solow,
2000: 6-7).
Arrow ve Solow gibi iktisat^ilarm 9ekincelerine ragmen, son
zamanlarda bazi iktisat^ilar sosyal sermayenin diger sermaye jekilleri ile
benzerliklerini gostererek, sosyal sermayenin de bir sermaye olarak
kategorize edilebilecegini gostermeye bajlanujlandir. Bu bakimdan son
zamanlania yapilan bir9ok ^dijmada sosyal sermayenin diger sermaye
jekilleri gibi zaman ifinde bir kisim faydalar vireten belirli bir degeri
gosterdigi ileri siirulmektedir (Annen, 2003: 451). Eger iktisat9ilar sermayeyi
zenginlik iifeten herhangi bir deger olarak tammliyorsa, sosj^ sermaye de
kolektif birliHerin gejitli jekillerinden ortaya gikan zei^inlik iiretici bir degeri
gostermektedir. Bu yu2xlen sosyal sermaye kavrami sivil toplumun uretim ve
ekonomik performans iizerindeki etkilerini a9iklamanin bir yolu olarak
ortaya 9ikmaktadir (Skidmore, 2001: 57).
Coleman'in ileri siirdugii gibi, sosyal yapilann bazi goriiniimlerinden
olujan sosyal sennaye, yapi i9indeki aktorlerin (ki§i veya jirket) belirli
faaliyetlerini kolajdajtirarak, sermayenin diger jekilleri gibi iiretken sonu9lar
ortaya 9ikanr. ^ii^ku sosyal sermaye, yoklugunda ulajilamayacak belirli
ama9larin ger^eldejtirilmesine olanak saglar. Bir tanm toplumunda bir
9ift9inin bir bajkasi ile birlikte ot balyasi yapmasi ve 9iftlik ara9lanni genij
6l9iide 6dun9 alip 6dun9 vermesi omeginde oldugu gibi; sosyal sennaye her
bir 9ift9inin, gereMi ara9lan ve ekipmam olujtururken, daha az fiziksel
sennaye ile islerini yapabilmelerini saglamaktadir (Coleman, 1988: S98). Bu
diijunceyi yorumlayan Fedderke vd.'ye (1999: 709) gore, sosyal birlikler
toplum uyeleri i9in koordine edilen faaliyetleri kolajdajtiran gayri resmi
kurallar, normlar ve degerleri i9erir ve bajka tiirlii yapilamayan giri§imlerin
yapilmasina ve iistlenilemeyen risMerin iisdenilmesine olanak saglar. Bu
yiizden sosyal sermaye ekonomik kalkinma i9in biiyiik bir onem kazanir ve
bo)iece kalkinma siirecinde bir iiretim faktorii olarak tanimlanabilir.
Yazinda bazen sosyal sermayenin yeni bir iiretim faktorii olarak
diisiiniilebilecegi ileri siiriiliirken, bazi savlarda da diger iiretim faktorlerinin
birikimini veya toplam faktor verimliligi diizeyini etkileyecegi ileri
siiriilmiijtiir. Omegin sosyal sermaye gayri resmi kredi piyasalannin
kurulmasina yol a9arsa, bu dvirum fiziksel ve hatta bejeri sermaye binkimmi
kola)4a§tiracaktir. Eger sosyal sermaye ijlem ve denetleme maliyederiru
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azaltirsa veya yeni teknolojilerin ba§latilniasina yol a^area, bu durum toplam
fakor verimliliginin diizeyini artiracakir. Bu yiizden sosyal sennayenin
sadece yeni bir ijretim faktohi olarak diisunulmesi sosyal sennayenin
ekonomik giki iizerindeki etkisini anlamamn her zaman en iyi yolu
olmayabilir (Knowdes, 2005:14).
Putnani'a gore, sosyal sermaye kavrami, bireysel verimliligi artiran
ara^lan ve egitimi temsil eden fiziksel ve bejeH sermaye kavramlanna benzer
jekilde, kar?ilikli yarar ifin koordinasyon ve ijbirligini kolajdajtiran aglar,
normlar ve guven gibi sosyal oigudenmeleHn ozelliMerini gostermektedir!
Sosyal sermaye ayrica fiziksel ve bejeH sermayedeki yatinmlann faydalarim
genijletir. Buyiik bir sosyal sermaye stoku ile donanm^ bir toplumda birlikte
^alijmak daha kolaydir (Putnam, 1993). Putnam'in bu agiklamasinda sosyal
serrnaye heni bag;imsiz bir iiretim fakoru hem de diger iiretim faktorleiinin
verimliligini artiran bir deger olarak a9iklanmaktadir.
Ote yandan fiziksel ve sosyal sermaye arasmda benzerliMerm kurulmasi
bazi farMiliklarm dikkate alinmasina engel degildir. Qmegin yeterince
tasarruf varsa fiziksel sermaye olu^turmak kolay olabilirken, sosyal sermaye
genellikle 90k kolay ve 90k hizli bir jekilde ortaya 9ikmayabilir (Coleman,
1988: S98). Fiziksel sermaye somut bir jekilde bijribirinden aynlabilirken,
iiretimde kuUamlan fiziksel sermaye ve sosyal sermayeyi boliinebilir par^alara
bolmek ve birbirinden ayirmak 9og:unluHa miimkiin degildir (Schmid, 2000:
162). Sosyal sermaye -fiziksel sermayenin aksine- kullanildiginda 9ogunluHa
arzi artar ve tam tersine kullamlmadiginda arzi azalmaya bajlar (Putnam,
Sosyal sermayenin geleneksei sermayeye benzemeyen bajka bir yonii
kamu niali olmasidir. Buna gore sosyal sermaye yararlananlann ozel
miilkiyetinde bir sermaye deg;ildir. Havamn temizliginden sokaklan giivenli
kilmaya uzanan diger kamu mallannda oldugu gibi, sosyal sermaye ozel
birimler tarafindan yeterbce arz edilemeyebilir. Sosyal sermaye tipik olardt
bir sosyal ortamdan digerine transfer edilebilen baglar, normlar ve giiven
i9inde olujmakadir. Bu yiizden sosyal sermaye 9ogunlukla diger sosyal
faaliyetlerin bir iiriinii olarak saglanxnak zorundadir (l\itnam, 1993).
Son zamanlardaki 9ali5malara bakildigmda; iktisat biliminde sosyal
sermaye kavrami diger sosyal bilimlere gore daha yaygin olarak kullamlmij,
fakat daha dar bir jekilde tammlanmijtir. iktisatta yogunlajilan nokta
ozellikle ijlem maliyetlerinin azaltilmasi ile ilgili olmu?tur (Fedderke vd.,
1999: 721). Diger sosyal bilimlerden gelen onemli 9ali5malann yam sira,
iktisatta i9sel biiyiime teorilerinin son zamanlardaki yiiselijinin de etkisi)de^
sosyal sermaye bajligi altinda bir arada gruplandinlan ve ekonomik
biiyiimenin sosyal kokenlerini vurgulayan 9ali$ma]ann hizh bir jekilde ortaya
9iktigi goriilmektedir. Hatta sosyal sermaye kavrami toplam fakor verimliligi
ve ekonomik biiyiime farkhUdan gibi makro kavramlann a9iklanmasinda
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kullamlan popiiler bir ara? haline gelmijtir (Sabatini, 2006a: 2). B6>dece
sosyal sermayenin iktisadi performansi etkileyerek, a^elijmi^ iilkelerde
kalkmmamn temel sorularma yonelik 9ozum ve afiklamalara katki
saglayabilecegi sonucuna vanlmaktadir.
Kalkmma Teorilerinde Sosyal Sermaye
Genel iktisat bilimi ifinde sosyal sermaye kavraminin uzun bir siire
ihmal edilmij olmasina ragmen, kalkmma iktisadi i^inde yer alan bazi
teorilerde sosyal sermayenin dayandinldigi bazi temel kavramlara yonelik
onemli a9iklamalann ileri siiriildiigunu gormek olanaklidir. Bunun ilk
omekleri, 193O'lu yillarda Boeke'nin* "sosyal ikilik" teorisi gerfevesinde ileri
siiidugii diijiincelerde bulunabilmektedir.
Boeke ve diger bazi Holknda'li iktisat9ilann Hollanda somiii^esi
altmda buliman Endonezya ile ilgili 9ali§malanna gore; geleneksel topluma
somiirgecillk yolu)4a dijandan ithal edilen piyasa sistemi iki farkli kultur ve
iki farUi yapimn ortaya ^lkmasina neden olmakta ve ithal edilen ekonomik
ve sosyal sistem topluma tiimujde egemen olamamaktadir. Yerli uretim
onemli olgiide geleneksel kurallara ve toplumsal ili^kilere gore bajanli bir
§ekilde ijleyebilmektedir. Yerli iiretimin onemli ozelliMerinden biri i9
tiiketimini kendisinin kar^ilayabilmesi ve geleneksel ilijkilerin -1929 bunalimi
omeginde oldiigu gibi- ekonomik kHz donemlerinde zor dumma diisen
ijreticileri gu9lendirebilmesidir (Boeke, 1936: 334; Boeke, 1934: 30-31,35).
Benzer jekilde 1944 yilmda iinlii kiubinm ilk baskismi yapan Polanyi'ye
gore, geleneksel toplumlarda arkadaj ve akrabalar arasmda adalet ve
karjiliklilik ilijkileri, bir kisim sosyal otoritelerce mal dagitimi (redistribution)
ve ev idaresi (householding) gibi yerel sosyal sistenii yoneten kurumsalla^mij
ilkeler buluninaktadir (Polanyi, 1986: 66-67). Ornegin sanayi oncesi bir
toplumda iicretli emegin yerini ij yiikuniin pa)4a5ilmasi almaktadir.
(^yirlarm, topragm ve hayvanlann kuUanimi benzer jeldlde piyasa
mekanizmasi ile degil toplumun yeniden dagitici rolu ve kai^iliklilik llkeled
ile yapilabilmekcedu-. Bu ilke ve egilimler piyasada ijleyen mubadele
ilkelerinden 90k daha fazla etkilidir. Genel kural, ekonomik sistemlerin
sosyal ili§kilerin i9ine yerlejmij olmasidir. Piyasalar guniimiize kadar
ekonomik ya?amm bir yan ozelligi olmaktan oteye ge9ememi§tir. Kar^iliklilik
ve yeniden dagitmi mekanizmasi sadece ku9uk ilkel topluluMar i9in degil,
aym zamanda biiyuk ve zengin imparatorluMar i9in de ge9erU olan ekonomik
davrani? i%kileridir (Polanyi, 1986: 87-94,278-279).
Boeke ve Polanyi, geleneksel yapilan tahrip eden piyasaya karji elejtirel
bir tutum sergilemektedirler. Daha sonra gelen bir9ok 9ali5ma bu tiirden
'• Sosyal sermaye yazinmda Boeke'nin a9iklamalanna rastlanmadigi dikkati
9ekmektedir.
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elejtirileri siinlunnuftur. Bu tiir elejtirilere gore, somiiigecilik yDlu)da
di§andan gelen kapitalizm geleneksel toplumlarla eklemlejerek ijleyen
toplumsal yapilan bozmakta ve hatta omegin Misir'li iktisat^i Amin'in (1991:
15-28) beiirttigi gibi bu eklemle^meS geleneksel toplunJann 96zulmesine ve
ekonomik olarak geri kalmasina neden olmaktadir.
Bununla birlikte soz konusu bulgular hem ge^mijte hem de guniimuzde
karji elejtirilere konu olmujtur. Gelijmekte olan iilkelerde geleneksel
sektorlerde var olan deger ve diirtiilerin piyasa ve endiistriyel disiplinden
uzak kalamayacagi, insanlann kai^ilikhlik ilkesine gore hareket etmeyip
piyasa kojullanna gore 9ali§niak isteyecegi, 9ift9ilerin fiyatlardaki arti? ve
azalija gore aizi artinp azaltacagi gibi omeMerle geleneksel ilijkiledjQ piyasa
kojullannda ijlemeyecegi Eeri surulmujtiir (Ii^ham, 1995: 116-117). Bu
tiirden elejtiHler ilk kalkmma teorilerinden itibaren ortaya 9ikan 9e5itli
yaklajimlann toplumsal ilijkilerin roliinii yeterince ele alamamalan ve
toplumsal ilifkilerden ortaya 9ikabilecek degeri yeterince analiz
edememelerinin onemli bir nedeni olmujtur.
Bu baglamda ilk once 195O'li ve 196011 yillarda modemlejme
kuramcilan, gelijmekte olan iilkelerde geleneksel olarak genijleyen sosyal
baglann ve akraba gruplannin ekonomik buyumeye belirli bir engel
olu?turabilecegini ileri siirmiijlerdir (Temple ve Johnson, 1998: 967).
Omegin Hoselitz'e (1970: 15-20) gore, bazi ilkel kavimlerde mallar veya
diger iktisadi faydalar i^in ne kadar verimli ve miikemmel yapildigina gore
degil, ailevi ili§kilere gore dagitilmaktadir. Tercihler bazen Hindistan'daki
gibi bir kast sistemine gore yapilmakta; bazen de Uzak Dogu toplumlarmda
oldug:u gibi ortak yarara gore degil, ozel kijisel yarara gore bi9imlemnektedir.
Servet, siyasi iktidar ve egitim gibi sosyal statiiniin en arzu edilir unsurlan
bunlann tekeline sahip bir iist grubun veya sinifin hakimiyeti altindadir.
Biitiin bu ozellikler Orta (Jag Avrupa'sinm feodal toplunilan ile biiyiik
benzerlik sergilemektedir. Bu yiizden geleneksel toplumlann bilin9li bir
planlama yolu)4a daha ileri bir diizeyi gosteren modem bir yapiya
biiriinmeleri gerekmektedir.
Modemlejmede geleneklerin kontrol edilmesi ve simrlandinlmasi
gerektigi ileri siiriilmii§ ve devlete disiplin altina alici bir rol verilmijtir
(Wagner, 1996). Birle?mi§ Milletler (United Nations-BI^ modemlejme
teoriledne paralel olarak bu goriijii kuwetlendirecek a9iklainalarda
bulunmu§tur: Eski felsefeler ve eski sosyal kurumlar par9alaninahdir, kast,
din ve irk baglan ortadan kaldinlmalidir, bunlardan kopmu? ve hedefine
5 Kalkinma iktisadinda gelijmij modem ekonomileHn geleneksel ekonomilere
eklemlendigini ve bu yuzden azgelifmijligin toplumsal olarak pekillendigini ileri
siiren farkli perspektifler bulunmaktadir. Ijgiiden (1995: 162-163) ve Ercan (1995:
325-330," 382-391) bu perspektiflere yonelik temel teorik bilgileri ve yazini
sunmaktadir.
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50k sayida insan moderalejnie ve iyi bir yajam beklentisine
sahip olmalidir (Woolcock, 2001: 77). Bu yiizden Hoselitz'e (1970: 14) gore,
BM'nin a^elijmij iilkelere gondermij oldugu uzmanlann gorevi mevcut
kiiltiirel ve sosyal gii^lerin yarattigi tezatlan yok ederek miimkiin olan en
yiiksek oranda ikdsadi biiyiimeyi yolxina sokmaktur.
Modemlejme teorilerinin kalkmma ikdsadina yansiyan ortdodoks
neoldasik kalkmma teorileri de geleneksel sosyal ilijkiler ve yajam tarzlanm
kalkinmanm bir engeli olarak ele alnii§tir. Kuramcilar, kapitalizmin yoldugu
veya bajansizligim ve kalkinmanm oniindeki ei^elleri a9iklarken, benzer
jekilde 9ogunlvikla sosyal ilijkiler iizerine yogunla§mi§lardir (Woolcock ve
Narayan, 2000: 227). Ornegin RostoVa (1966: 7) gore bir iilkede
kaUanmanm en onemli a§amasi olan kalki§ (take-of^ ajamasi dii^;iin bir
gelijmeye kai^i gikan engellerin ve karji koyan giiflerin tamamen yikildigi bir
ajamadir. Benzer jekilde Lewis de (1966: 94, 97, 120-124), yabanci
sermayenin geleneksel ekonomiye di§andan katilmasi)4a, geleneksel ilijkilerin
^oziilecegini ve sinirsiz emek arzmz sahip geleneksel toplumlarda
kalkinmanm saglanabilecegini ileri siirmii§tiir.
Modemlejme teorisi ve bu teorinin katkinma iktisadina yansiyan
goriijleri, 196011 yillann sonu ve 1970'li yillarda bir tepki olarak bagimlilik ve
diinya sistemi teorilerinin ortaya 9ikmasina neden olmujtur. Bu teoHler,
jirketler ve siyasal elider arasmdaki sosyal ilijkilerin, temel kapitalist somiirii
ilijkileri oldugunu ileri siirmiijlerdir. Bagimlilik teorilerine gore gelijmekte
olan iilkelerin ve bu iilkelerdeki topluluMarm kiiresel ekonomiye katilmij
olmalan yerel ekonomilerin bozulmasma neden olmu$tur. Bu bozulmalar
toplumsal ve siyasal alanlara da yayilniijtir. Bagimli uluslarda elitler merkez
devlederiyle 9ikar birligi yaparlar. XJlke i9erisinde de ekonomiye katilma
somiirii ilijkilerinin aym jekilde siirdiiriilmesinden bajka bir jey degildir
(Oark ve Lemco, 1988:4).
BagimMik teorilermde yoksul iilkelerin ve toplumlann sosyal ozellikleri
9ogunlukla iiretim ara9lan ilijkisi ve sermaye ve emegin 9ikarlan arasmdaki
dogal 9eli5ki a9ismdan ele almmi§ ve uluslararasi diizejde tanimlanmijtir.
Onerdikleri radikal bir siyasal degijimden sonra, yoksul iilkelerin kendi
kojullarmi gelijtirmeleri ile i^ili olarak, 9ali5anlar ve miilkiyet sahipleri
arasmda kax^iUdi yarar ilijkilerinin kurulabilecegi olasiLgi veya bu olasiligm
ai2iilanabilirligi 90k fazla dikkate alinmamijtir (Woolcock ve Narayan, 2000:
227).
198O'li ve 199011 yillara gelindiginde daha fazla popiiler olan neoliberal
kalkmma teorileri (neoldasik ortodoks kalkmma yaldafimmm yeni bir
versiyonu) ve diger pek 90k perspektif sosyal ili§kilere ayut edici ozellikler
yiiklememi^lerdir. Bu perspektiflerin 9Ogu 9e5itli biit9e, zaman ve yasal
smirlar altmda kai^iliMi etkile^im i9inde olan rasyonel bire)4erin stratejik
tercihlerine odaManmij, sosyal olarak bir araya gelmi§ olan gruplann
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(firmalar dahil) oncelikle all? verij ijlem maliyetini dujiirmek amacijda
varliklanni siirdiirduklerim ileri siinnii§lerdir. Ne var ki, bu gruplann
bozulmu§ piyasa sinyalleri veri oldugunda ortaya ^lktildan kabtil edilinekte
(Woolcock ve Narayan, 2000: 228), b6)dece sosyal sermaye piyasanin iyi
ijlemedigi dvirunJann bir sonucu olarak ele§tirilmektedir.
Ote yandan, neoUberal kalkmma teorilerinin ge9erli oldugu 198011 yillar
ve sonrasinda ekonomik kalkmmanm belirleyicileri hakkinda yapilan
tartijmalann onemli bir kismi devlet ve piyasa arasinda uygun simrlann neler
olabilecegi jenfevesinde surdurulmu§tur. Devlet^iler gelijmekte olan
iilkelerde gii^lii ve ozerk bir devletin eksik ve gelijmemij piyasalara rehberlik
etmesi gerektigini ileri siirmiijlerdir. Neoliberaller ise laynaldann iiretken
alanlara tahsis edilebilmesi ifin serbest piyasalann etkinligini savunmuj ve
devlet miidahalesinin jejidi jekillerine ejlik eden bozuMuldan
elejtirmijkrdir. Her iki yaklajim da, devlet ve piyasa arasinda bulunan ve
ozellikle bunlardan bagimsiz olan sivil toplumun roliine yonelik
agiklaiflalannda, sosyal sermaye lehinde yeterli vurgulara yer vermemijtir
(Skidmore, 2001: 53). Hatta, devletfi ve neoliberaller ekonomik kalkinmada
sivil toplumun ve birlik olujturmanin ekonomik etkisinin negatif olacagi
noktasinda ortak bir yerde bulu§mu§lardir.
Devletfiler biiyiik bir sivil toplumun devlete yonelik artan taleplerinin
baski yapacagindan endive duyarlar. Bu di^sal baskilar, kalkinma siirecinde tarafsiz ve teknokratik yonetim ifin temel onkojul olarak hizmet edenbiirokratik ozerldigi ajindinr. Uf noktada, siireldi bir jekilde kijkutilan sivil
toplum kinlgan siyasal kurumlan tehdit eder ve a§agidan gelen fatijmali ve
birbirine ters talepler karjisinda yonetileme^ik o^;usxma yol afar.
Neoliberaller de sorunlan yakin anlamlarda ele alirlar. Sosyal hareketlilik,
genellikle piyasalan veya devlet politikalanni yonlendirerek, toplumun diger
ksimlanndan gelir transfer etmeyi arajtiran ve rant kollayan bire)der arasinda
gizli anlajmalann yapilmasina neden olur. Bu tiir yeniden dagiuci
koalisyonlar sifir toplamli bir oyun ifinde, orgiitlenmemislerin ale^iine
6rgiitlenmi§leri odiillendirir. Genij olfiide rant kollama faaliyeti ekonomik
kalkmma iizerine hifbir jey ilave etmez; aksine tejvikleri bozarak ve
yenilikieri engelleyerek ekonomik biiyiime siirecini bozar (Skidmore, 2001:
53).
Kalkmma iktisadi tarihi, ortaya fiktigi donemden 1990'li yiUara kadar,
azgelijmi? iilkelerdeki sosyal sermaye probleminin yeterince afikbga
kavu§turulamayi$iiia ve bugiinkii gibi ele alinamayijina. tamUik etmijtir.
Disiplin ifindeki tiim yaldajtmlann yakm savlanna ragmen, sosyal sermaye
lehindeki yeni afilimlar bu durumun onemli olfiide degijmeye bajladigini
gostermektedir.
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Kalkinma Teorilerinde Yeni Afilimlar
Onemli kalkmma teorilerinin sosyal ili§kilerin kalkinmayi etkilemesi ile
ilgili olumsuz savlanna ragmen, 199O'li yiUardan itibaren sosyal sermaye
diinya genelinde ekonomik kalkinmanm temel bir unsuru olarak gorulmeye
bajlamif ve yeni bir sosyal sermaye yazini olu§mu§tur. Woolcock ve Narayan
(2000: 229-239) sosyal sermaye yazininm egitimden kurumlann roliine,
yonetijimden ekonomik kalkinmaya uzanan 90k sayida genij alanlarla ilgi
kurularak falijildigim^; bu geni§ alanlar ifinde ekonomik kalkmma ozelinde
yiiriitiilen 9ali§malann toplumcu goriij, ag g6ru§u, kurumsal goriij ve sinerji
goriijii jeUinde dort farldi perspektife ayrilabilecegini ileri siirmujtiir.
Yeni kurumsal ekonomi Ue birlejen sosyal sermaye 9ali§malan bu
perspektiflerden birini olujturmaktadir. Bu baglamda Kno'wdes'in (2005: 1-3)
savina gore, sosyal sermaye North (ornegin 1991) tarafmdan tanimlanan
gayri resmi kurumlar^ kavramina benzemektedir, her iki yazinm birbirine
nadiren gonderme yapmasma ragmen, ekonomik kalkinmanm belirleyicisi
olarak sosyal sermaye ve kurumlann rolii ile ilgili yazm arasmda paralelliMer
kurulabilir. Burada iizerinde durulamayan 90k sayida goriije gore; kurumlar,
sosyal sermaye jekilleri ve kamu politikalan fiziksel sermayenin ortaya
9ikardigi ekonomik sonu9lar ijzerinde birlikte belirleyici olmaktadir. Ote
yandan sinerji perspektifinde; Evans (1996), hiikiimet ve vatandajlann
faaliyederi ile ortaya 9ikan sinerjinin kalkmma aktorlerinin faaliyederine
destek olacagini, hiikiimet ve vatandaj faaliyetleri arasindaki sinerjinin
tamamlayicilik ve g6miilmii§liige bagli oldug;unu ve Ufiincii Diinya
iilkelerinin sahip oldugu olumsiaz kojiallarda bile sinerjinin yaratilabilecegini
ileri siirmii§tiir.
Kisa omelderle degindigimiz ve zaman zaman sonu9lanndan
yararlanacagimiz bu perspektiflerle ilgili genij ayrmtiHar ba^ka bir 9ali5maya
birakilarak; kalkinmaya ilijkin sosyal sermaye yazininm ortak ozellikleri
hakkmda fikir verebilecegini ve yararh oldugunu diijiindiigiimiiz Serageldin
ve Grootaert'in ozet bir siniflandirmasma bajvurabiliriz. Serageldin ve
^ Sosyal sermaye ile ilgili ilk galijmalar egitim, sivil katilma ve kurumsal performans
ile ilgili iken; giiniimiizdeki falijmalar aileler ve genflik davranijlan, okullajma ve
egitim, toplumsal yajam, 9alijma ya§ami ve orgiitlenmeler, demokrasi ve yonetijim,
ortak faaliyet, kamu sagligi ve fevre, s\xq ve jiddet ve son olarak ekonomik kalkinma
jeklinde dokuz temel alanda yiiriitulmektedir.
'' North'a (1991: 97-99) gore kurumlar gayri resmi simrlamalan (yaptinmlar, yasaklar,
gelenekler, gorenekler ve davrani§ bifimleri) ve resmi kurallan (anayasalar, kanunlar
ve miilkiyet haklan gibi) igermektedir. Kurumlar ijlem ye iiretim maliyetleri iizerinde
belirleyici olurlar ve ekonomik performansi etldlerler. Qmegin kiigiiik 6l9ekli koy aLj
verifleri gayri resmi simrlamalann yer aldigi yogun sosyal aglar ifinde varligim
siitdiiriirler; bu durum karjilikli etkilejim maliyetlerini diijiiriir ve yerel miibadeleyi
kolaylajtinr.
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Grootaert (2000: 47), sosyal sermaye hakkinda ileri siirulen ve ekonomik
kalkmmayi a9iklamaya katki saglayan farkli tanimlama ve g6ru§lerin bir^ok
ortak ozelligini ortaya koymaktadirlar. Buna gore soz konusu tanunlama ve
goriijlerin tamami:
1. Ekonomik, sosyal ve siyasal alanlara gonderme (link) pparlar. Sosyal
ilijkilerin ekonomik sonu^lan etkiledigi ve ekonomik sonu^lar tarafindan
etkilendigi diijuncesini pa}4ajirlar.
2. Ekonomik birimler arasindaki ilijkiler uzerine odaklanir ve bu
birimlerce olujturulan resmi ve gayri resmi orgutlenme jekillerinin
ekonomik faaliyetlerin etkinligini geliptirebilecegini ileri siirerler.
3. Uygun sosyal ili§kilerin ve kurumlann pozitif di§salliklara sahip
oldugunu ima ederler. Buna gore birejier bu dijsalliklan kendine mal
edemezler, birimler sosyal sermayeye yetersiz duzeyde yatirun yapma egilimi
sergiler ve bu yiizden kamunun destek saglamasi i9in onemli bir roi ortaya
fikacagim ileri siirerler, ve
4. Potansiyel sosyal ilijkilerin kalkinma ile ilgili sonuglan gelijtirecegini
ileri siirdiikleri gibi, benzeri ilijkilerin negatif sonuflara sahip olabilecegi
olasiligim da dikkate alirlar.
Biitiin bu tanimlamalardan hareketle, bazi iilkelerin digerlerine gore
daha fazla geli§mi§ olmalarinin nedenleri sosyal sermayeye bagli olarak
a9iklanabilmektedir. Uluslar, toplumlar ve aileler sosyal yetenekleri a9]sindan
farklidir. Bazi omeklerde sosyal sermayeyi artiran sosyal aglar yogun ve etkin
bir jekilde orgiitlenmijtir. Diger bazi omeklerde ise birlik olu§turma
dihjeyien diijiiktiir ve sosyal sermaye stoku zayiftir (Skidmore, 2001: 57).
iktisattaki "ceteris paribus" kojuluyla, daha yiiksek sosyal sermaye stoku ile
kujanmij topluluklarm daha giivenli, daha temiz, daha miireffeh, daha okur
yazar, daha iyi yonetilen ve genellikle daha mutlu olacagi beklenmektedir
(Woolcock, 1998:155).
Oncelikle iktisat bilimi a9isindan Putnam'in (1993) belirttigi gibi ozellikle kirsal kalkinma 9ali5malanna gore- kirsal alanlarda yer alan
birlikleHn olujturdugu yeterince biiyiik bir ag en az fiziksel yatinm, uygun
teknoloji veya neoklasik iktisat9]lann so)4emi olan "dogru fiyatlar" kadar
ekonomik biiyiime i9in temel bir faktor olabilmektedir. Kaynaklan yonetmek
i9in ortaya konulan ijbirligi 9abalannm (ortak meralan yonetme veya su arzi
saglama omelderinde oldugu gibi) daha bajanli olmasinin nedeni onemli
6l9iide mevcut sosyal sermaye stokunun varligi ile a9iklanmaktadir. Aynca,
sosyal sermayenin bir9ok yerde finansal sermayeye doniijtiiriilebEdigi
goriilmektedir. Omegin oyun oynayan arkadajlar grubunun ortak bir yatinm
birligine girijebildigi goriilebilmektedir. Bu yiizden soz konusu sosyal alt
yapiyi ihmal eden veya gozden ka9iran hiikiimet miidahalelerinin kalkmma
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siirecinde ciddi bir jekilde yanlij sonu9lar ortaya 9ikarabilecegi sonucuna
Ote yandan Dog;u Asya'mn hizli biiyiiyen ekonomileri ile ilgili
9ali§nialar 9og;unlukla sosyal aglann onemine v u i ^ yapmaktadirlar. Sosyal
sennaye olmadan sadece bejeH sermaye, fiziksel sermaye ve teknoloji gibi
faktorler Dog;u Asp mucize ekonomilerinin yiiksek buyiime hizlanni kismen
a9iklayabilmektedir. Bu iilkelerde endiistriyel diizenlemeler ve oigiitlenmeler
hiikiiniet ve sanayi arasinda i§birligini desteMeyici ve bilgi alijverijini
kolajdajtinci sonu9lar ortaya 9ikarmaktadir (Serageldin ve Grootaert, 2000:
44). H^tta bazi 9ali§malarda bu ekonomilerin bazen "ag kapitalizmi''nin yeni
bir markasini temsil ettiMeri ileri siiriilmektedir. Giiven, hizli bilgi ve yenilik
saglayici ag;lar bazen genij bir ailenin veya ^ ' d e k i gibi kapali etnik
topluluklann onemli bir ozelligi olarak ortaya 9ikmaktadir. ^In'de
sozlejmelerin desteklenmesi, tasarmf ve yatinmlann ortaya 9ikanlmasi ve
sira diji ekonomik biiyiime resmi kurumlardan 90k, biiyiik ol9iide kijisel
bagliliklardan kaynaManmi§tir (Putnam, 1993).
Bu tiir savlan ileri siiren aitan sayida bilim insam, kalkinma teorilerinin
ileri siirdiig;ii §ekli)de birlik olu§turmanin ekonomik sonu9lannin biitiiniijie
negatif sonu9lara yol a9abileceg;i gorii§iinii tersine 9evirmeye bajlamijtir.
Sosyal sermaye kavrami kalkinma yolunda izlenecek devlet ve piyasa
arasinda bir "ii9iincii yol" tanimlama rahaianmn siiriiMeyici bir par^asi
olarak hizmet etmijtir. Sosyal sennaye giiven ve karjiliklilik normlan ve
sosyal orgiitlenmeler i9ine gomiilii bir ekonomik potansiyelden olu§mu§tur.
Bu bakimdan sivil toplum oi^tii, devlet ve piyasalar arasinda oynanan
rollerin onemli bir tamamlayicisi olarak, bajanli ekonomik kaUanmanin
gerekli bir unsuru olarak ele alinmaktadir (Skidmore, 2001: 53).
Belirtmek gerekir ki, sosyal sermayenin sadece a^elijmij toplumlarda
ve Dogu Asya iilkelerinde degil, geli§mi§ Batik ekonomilerin geli§mesinde de
etkili olabilecegi ileri siiriilmektedir. "Endiistriyel alaniar" ile i^ili yapilan
9ali5malar siirekli olarak kii9iik girijimciler ve 9ali§anlar arasinda i§birligi
aglanmn varligini vutgjulamaktadir. Sanayide oitaya 9ikan bu tiir yig;]lmalar
eski zamanin tarihsel rastlantilan degildir, nitekim sosyal sermaye Silicon
vadisinde ve 90k sayida diger yiiksek teknoloji alanlannda modem otesi
endiistrilere katki sag;lamaya devam etmektedir (Putnam, 1995: 66-67;
Putnam, 1993). Bu olgu sosyal sermayenin bolgesel iktisat ve bolgesel
kalkmma alanlannda yaygin bir ^ekilde kuUamlmasina ve 90k sayida yeni
9ali§malann ortaya 9ikmasina neden olmu^tur.
Sosyal sermayenin olumlu sonu9lanni ileriye siiren biitiin bu savlara
rag;men, sivil toplum ve ekonomik kalkinma ile ilgili biiyiiyen sosyal sermaye
yazininda ileri siiriilen goriifler, birlik olu§turmanin bazi tiirleri i9in
devlet9iler ve neolibetallerin
pajiajtigi
diijiinceleri
biitiiniiyle
reddetmemektedir. Sivil toplumdaki orgiitlenme jekillerinin hepsi aym
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degildir. Hem devlet hem de devlet di^i aktorleri kapsayan gii^lu dikey
baglar, mu§teri ili§kileri ve yikici yozlajma aglan arasinda kurulan
orgiitlenmeler somiirii ve zorlama ilijkilerine dayali olarak ortaya
gikabilmektedir. Getirileri grup ifinde tutmayi amaflayan ve rant kovalayan
yeniden dagitici koalisyonlar bajkalanm dijlamakta ve sosyal olarak degerli
kaynaklann uzerinde kontrol kurma avantaji elde edebilmektedirler. Bu
tiirden birlik olii§turma fabalan toplvimda gerfekten sifir toplamli bir oyun
ifinde kalmakta ve zenginlik iireten yeniliMere direnf gosterme egilimi
sergilemektedir (Skidmore, 2001: 54).
Butiin bunlar bir olasilik olarak kabvil edilmelde beraber, sosyal olarak
iiretken birliMerin genellikle gonuUii, dijlayici olmayan, ortak probiemled ve
ijlem maliyetlerini azaltmaya hizmet eden aglar olma egilimi sergiledikleri
s6)4enebilir. Bu egilim nedeni)4e, kalkinmada sosyal aglarin roliine yonelik
afiMamalar oncela teorik yaMajimlardan onemli olfiide farldilapmaktadir.
Dahasi kalkinma ile i^ili sosyal sermaye yazini kalkinma teorilerinin onceki
afiklamalanna karji geli§tirilen yeni bir yaklajimi temsil etmektedir. B6)dece
teorik ve politika afildamalanjda birliltte kalkinma iktisadmda bir "sosyal
sennaye perspektifi" jekiUenmektedir.

SOSYAL SERMAYENtN EKONOMtK KALKINMAYA ETKlLERl
Sosyal
sermayenin
ekonomik
performansi
etkileyebilecegi
dujiincesinden hareketle, 1990Ti yillardan itibaren sosyal sermaye ekonomi
kalkinmada temel bir unsur olarak goriilmeye bajlanmijtir. Bununia birlikte
zaman zairan sosyal sermayenin pek 50k iilkede kalkinmayi
etkileyebilecegine dair ili^kilerin yetersiz oldugunu afildayan gali^malar ortaya
fikmijtir. Ajagida sosyal sermayenin kalkinmaya ili§kin sonuflan ve bu
sonuflann paradoksal olarak degi§ip degijmeyecegi incelenmekte ve
yorumlanmaktadir.
Sosyal Serniayenin Kalkinma Sonuflan
Ekonomik kalkinma performansi afisindan sosyal sermayeye yonelik
giincel ilgi, 9Og:unlukla sosyal sermayenin ekonomik kalkinma teorisi ve
politikasinda ihmal edildigini ileri siiren Putnam'dan kaynaldanmijtir.
Leonardi ve Nanetti (1993) ile birlikte kaleme aldigi ve jimdiden Idasiklejmij
olan kitabinda, Italya'nm farMi bo^elerinde yerel yonetimin etkinligi ve
kalkmmada ortaya fikan bolgesel farMilildann nedenlerini afiklainaya
giri^mijtir. Bu kitapta sosyal sermayeyi temsil eden dort temel gosterge ele
alinmijtir (Putnam vd., 1993: 91-94): Goniillu orgutlerin sayisi, gazete

35

Sermaye, Iktisadi Performans ve Kalkinma: Bir Yaztn Taramast
okuyucularmm sayisi, se9imde oy verenlerin katilimi ve se§imde tercihli
Ya2:arlann bu gostergelerden elde ettilderi bulgulara gore, toplumsal
faaliyetlere kenetlenmij vatandajlar sosyal ve siyasal kurumlarm
performansini gu9lu bir jekilde etkilemektedir. Ekonomik olarak gelijmij
bolgeler daha sivil oldiiMan ifin daha bajanli bolgesel yonetimlere
sahiptirler. Diger bolgelere oranla daha sivil bolgelerde spor kliipleri, kultiirel
ve eglence gruplan, topluluk ve sosyal faaliyet orgiitleri, egitim ve gen^lik
gruplan ve benzerlerine iiyelik yaMajik olarak ikiye katlanmaktadir. Benzer
jekilde 90k sayida gazete okuyuculan, 90k sayida sorun odakli O}4ar ve az
sayida patron-miijteri ag;larmm, hiikumetleri daha etkin bir jekUde
desteldedigi gorulmekcedir (Putnam vd., 1993: 98-99). BirliMerin iiyelerine
ijbirligi, dayanijma ve kamu duyarliligi ahjkanligi kazandirdigmi ileri
siirmiijlerdir. Buradan hareketle -Giiney Italya'ya oranla- daha zengin
orgiitsel yajamm hiikiim siirdiigii Kuzey italp'nm ekonomik bajan ve
yonetsel etkinliginin nedenini sosyal sermayeye baglayarak afiMamijlardir
(Putnam vd., 1993: 80-90).
Putnam'a gore sosyal sermaye bajka iilkelerde de yeni kalkmma
stratejileri gelijtirmeye katk saglayabilecek onemli bir faktor olarak ortap
9ikmaktadir. Bu baglamda gelijmekte olan iilkeler ve ge9ij ekonomilerinde

* Bu gostergelere kisaca degidlecek olursa; Putnam'a gore toplumsalLgm ve
girijkenligin temel bir gostergesi oipitsel yajamin canliligidir. Italya'da tiim
birliMerin sayimi, hem yerel hem de ulusal duzeyde amator spor klupleri, koro
topluluMan, yliruyuj kuliipleri, edebiyat topluluMan, avcilik kuliipleri gibi k
ili
Miiplerin sayisi onemli bir gostergedir.
Demokratik birliMer gazete oimaksizin iyi bir jekilde faaliyet yiiriitemez. ^
diinyada kitlesel medya kentin sorunlanru gosterirken, gazete toplumsal faaliyetlerin
en geni? takibinin yapildigi bir ara? olarak ijlev goriir. Gazete okuyuculan yerel
topluluMann problemleri ve ola)4an hakkinda okumayanlara gore daha iyi bilgilenir
ve bu yiizden insanlann toplum yajamina ve sivil duyarliliMara katilmasim daha iyi
bir jekilde temsil eder.
Siyasal kaulmanm standart bir olfiimii sejime katilanlann sayisidir. Bir se9imde oy
venne 9OgunluMa dogrudan avantaj anlamma gelmedigi i9in, b6>le bir davranij
toplumsal ama9lann izlenmesi olarak degerlendirilebilir. Bu yiizden sivil ruhun bir
ijareti olarak kabul edilebiiir.
Tercihli o)4ar sivil arka planm bir gostergesi olarak yorumlamr; 9iinkii Italyan siyasal
sisteminde tercihli ojdar tarihsel olarak miijteri ilijkilerinin kurulmasi ve patronaj
9ikarlannin elde edilmesiniti bir araci olarak kullanilmijtir. Bu anlamda tercih oyu
sivil bir toplulugun olmadigina dair bir gosterge olarak alinabilir.
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sosyal semiaye yetersizliklerine dikkati gekmekte; bu iilkelerde demokratik
kurumlan ve piyasa ekonomilerini giiflendirme onerilerinin neredeyse
tamamen finansal ve bejeri sermaye uzerine odaManmij olmasim
elejtirmektedir (Putnam, 1993). Putnam'dan sonra yapilan bir9ok 9ali§mada
(Ornegin Paldam ve Svendsen, 2000; Mihajdova, 2004) Avrasya'da ortaya
gikan sosyal sermayenin durumu tartijilmaya bajlanmi^tir.
Putnam vd.'nin ^alijmasindan sonra yapilan birgok galijma ozellikle az
gelijmij iilkelerde sosyal sermayenin pozitif kalkinma sonuflanni ortaya
koymaya devam etmektedir. Ornegin Narayan ve Pritchett'in (1997)
Tanzanya kirsalinda yer alan fejitli gruplar^ iizerinde yaptiMan fali^mada,
daha yiiksek diizeyde sosyal sermayeye sahip olan ko)4erdeki hane
halklannin daha yuksek ki§i bajina gelire sahip olduMarmi a9]klami5lardir.
Aym zamanda sosyal sermaye faktorCi dijinda yer alan diger belirleyiciler
sabit tutuldugunda, sosyal sermaye koyiin refahim onemli 6l9iide
etkilemektedir. Yazarlara gore sosyal sermaye gelir biiyiime hizuu degil, gelir
diizeyini belirlemede etkili olmaktadir. Sosyal sermaye nedeni}4e kurumsal
ikamenin varbgi ^birligi siirecinde ortaya fikan piyasa hatalanmn (market
failures) 9ejitli jekillerini 96ziimlemede onemli bir unsur olarak rol
oynamaktadir (Narayan ve Pritchett, 1997: 35).
Sosyal Sennayenin Kalkuuna Paradoksu
Yukandaki a9iklamalara rag;men, ozellikle gelijmij toplumlarda
ekonomik refah ve sosyal sermaye arasindaki ili§kileri a9]klayan 9ali§malar
zaman zaman birbiri)de 9ati§an ve 9eli§en sonu9lar vermijtir. Bu 9ali§malann
en onemlilerinden biri yine Putnam'dan gelm^tir. Putnam (1995; 2000)
ABD deneyimine odaldanarak 195O'li ve 196011 yillardan itibaren ulusal
se9imlerde kullamlan oyiai, sivil ve arkadajlik oi^tleri ve iiye sayilan, kilise
temelli gruplara iiyelik (net katihm), sendika iiyeliMeri ve og;retmen-veli
orgiidenmelerinin azaldigmi gostermijtir. Bunlardan en ilgin9 olam, onceki
donemlere kiyasla daha 90k Amerikah'mn bovling oynamasma ragmen,
orgiitiii bovling liglerinde bovling oynamanin hizh bir jekilde azahnij
olmasidir. Ornegin 1980-1993 arasmda bovling oynayanlarm sayisinm yiizde
10 artmasina ragmen, l^de bovling oynayanlarm sayisi yiizde 40 azalmijtir
(Putnam, 1995: 69-71).
Bu ornekler ve diger a9iklamalan)da Putnam sosyal sermayedeki
azalmanm hizi ile ekonomik performans arasmda herhangi bir ilijkinin
olmadigi sonucuna varmijtir. Ornegin 199O'h yillar ABD'de hizh ekonomik
biiyiime ve aym zamanda sosyal sermayede hizh bir azalma donemi olarak
ger9ekle§mi5tir. Bu durumda Putnam, ekonomik biiyiime ve kalkinmayda
' Siyasal parti, kadm gruplan, eenaze torenleri, Kiliseye ait veya Islami gruplar,
gruplan ve diger (kooperatif, kredi birligi, hayvaneJik vb.) alanlarda olujan gruplar,
bkz. Narayan ve Pritehett, 1997: 9.
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sosyal sermaye arasmda ileri surdugii ilijkinin varbgim hizzat kendisil
yanlijlamijtir. Putnam'i benzeri sonii9lan ileri siiren bajka 9ali§malar
izlemijtir. B6)4ece kuliiplerin veya aglarm kalkmmada orta duze)derde
onemli olma olasiligi gundeme gehnijtir. Bununia birlikte Putnain'm
bi%ularmm pek 90k farkh yorumlan yapilmi? ve ozelliMe azgelijmi?
iilkelerde ohnak iizere sosyal sermayenin kalkmma siirecinde hala onetnli bir
vmsur oldugu diijiincesi siirdiiriilmii§tiir.
Alternatif yorumlardan hmndsi olarak, Putnam'm kendi yorumuna gore,
^oziilen orgiitler yeni orgiitlenme jekilleri ile yer degijtirmij olabilir. Qmegin
bazi ulusal ^evre oi^tleH ve feminist gruplar donem boyunca iiyeleri)ie
beraber hizh bir jekilde biiyiimii§ ve diinyanm en biiyiik orgiitlenmeleH
olmu§lardir. Kuliipler ve UyeliMer hala diinyada en fazla ABD ifinde
bulunmaktadir. Yukandaki sonuglara ragtnen profesyonel birlikler hizh bir
jekilde artmijtir. Fakat her jeye ragmen elde edilebilen rakamlar sonraki
nesillerde sosyal sermayenin onemli olfiide azaldigim gostermektedir. 196011
yillardan itibaren birgok siyasal trajedi ve skandallarm tekrarlanmasi
AmeHkahTann politila ve yonetimden uzaMajmalanni ve toplumsal
katihmdan feldlinelerini bir miktar afildayabilir. ilave olarak Putnam
kadinlann fahjma hayatma daha fazk girmesi, demografik degifmeler
(omegin bojanmalar), koje baji bakkallann yerini siiper market ve siiper
markederin yerini de elektronik diikkanlarm almasi, insaniarm gece ve
giindiizlerini gefirmelerinde bog zaman kullaniminm bireysellejmesi, donem
boyunca televizyoni° seyretmeye aynlan zamanm biiyiimesi ve benzer
nedenlerle sosyal sermaye azahjmm nedenlerini tartijmaktadir (Putnam,
1995:70-78).
ikind bir yoruma gore, ABD'de ele alinan donem boyunca olu§turulan
giiven yeterince geli§mi§ oldug;u ifin, zamanla kuliip iiyeligi ekonomik
biiyiime ifin daha az gereMi hale gelmijtir. Oysa italyan deneyimi sosyal
sermayenin gerekli oldugu daha onceki bir donetnle i^iliydi; onceki
donemde italya'da genel giiven yetersiz veya eksik diizeyde bulunmaktaydi;
giiveni sadece kiifiik kuliipler desteldemekteydi; ve giiven belli bir ekonomik
geli§me ortaya fikana kadar ya§amsal bir oneme sahiptL Giiven yeterli ve
yiiksek diizeyde olujturulursa bajanya ulajilmi§ olur ve bu durumda kuliip
ve aglar artik gereUi olmaktan fikar (Fafchamps, 2004: 8). Bu yorumdan
fikan sonuca gore azgel^mij iilkeler ifin sosyal sermayenin onemi
azalmadan devam etmektedir.
Ugiirxu yorum kamu mallan afismdan yapilan degerlendirmelerden
gelmektedir. Azgeli§mi§ ekonomilerde devlet zayiftir ve yeterli fonkra sahip

'° Putnam, Italya omegindeki gazete okumanin aksine, televizyon seyretmenin tiim
toplumlarda insanlan birbirinden uzaUajtinci ve ilijkileH yiizeysellejdrici hir rol
oynadigini a^ildamaktadir.
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degildir. Bu yiizden gerekli tiim kamu mallannm dagitimmi diizenleyemez.
Bu durum ozelliMe belli bir olfiide goniillii ilgi gerektiren durumlar (yerel
kamu mallan saglamak veya yozkjma ve diger bedavacihk davranijlanm
sinirlandirmali) ifin daha oneinlidir (Durlauf ve Fafchamps, 2004: 13). Bu
yiizden ozelliMe az gelijmij iilkelerde sosyal sermayenin etkili olamayacagi
veya gereksizligi diijiiniilemez.
Dardiindi bir yorum, ABD'de sosyal sermayenin gerfekten azahp
azalmadigi ile ilgiUdir. Omegin Paxton (1999) yirmi yilhk bir donem boyunca
ABD'de sosyal sennayenin fejitli gostergeleHni arializ etmijtir. Sonuflann
Putnam'm iddialanm desteMemedigi (Paxton, 1999: 113-121); birejier
arasmdaki giivenin azaldigi, kurumlaidaM giivenin azaldigi, fakat birliMerin
sayismda bir azalma ohnadigi g6riilmii§tiir. Ozetle sosyal sermayede degijme
analizi giivende bir azalmayi gosterirken, birlMerde bir azalmayi
gostermemektedir (Paxton, 1999: 116). ABD'de sosyal sennayenin olasi
azalijma biiyiik bir ilgi olmasina ragmen, bilim adamlan egilim iizerinde bir
uzkjmaya varamamiglardir (Paxton, 1999: 88).
Befind bir yonma, ekonomik biiyiimenin sosyal sermayenin
bozulmasmm bir faktorii okbilecegi oksiligidir. Eger insanlar fal^ma ve
tiiketime ve bu yiizden de siirdiiriilen ekonomik biiyiimeye fok fazk zaman
ayinrsa, sosyal latilmaya f ok daha az zaman ayirabilirler. Benzer pekilde daha
hizh veya daha etkin bir §ekilde biiyiiyen daha genij topluluMarda sosyal
sermaye bozukbilir, fiinkii b6)de topluluMarda genelliMe ijbirligi sagkyici
ili§kileri siirdiirmek daha fazk zorkjir (Sabatini, 2006b: 19). Bu soniMni
desteMeyen birfok fahjmanm yapildigi goriihnektedir.
Ahxna yorum olarak, daha genel diizeyde iif ajamah bir degerlendirme
yapikbilin Birinci ajamada birlik ve aglarm kurulmasi maliyetlerini bile
kai^ikmaktan uzak topluluMarda sosyal sermayenin yeterince ortaya
fikmayacagi beMenebilir. Bu ajamada birliMer sadece dii§iince diizeyinde
olgunkjabilirler. Bu durumda sosyal sermayenin diijiik oldug;u topluluMarda
ekonomik gelijmenin de dii§iik oldugu sonucuna vanlmasi dogjddir. ikinci
ajamada belirli bir maddi gelijmenin destegi)de birlik ve aglar kurulmaya
bajkr ve bunlar da ekonomik gelijmeye katki sagkrlar. Bu a§ama birinci
a?amaya gotie dogal olarak daha ileri bir sosyal sermaye ve daha ileri bir
ekonomik gelijme gostergeleri sei^ilenebilir. Son ajamada birlik ve aglar
ekonomik gelijmeyle beraber o^;unluk ajamasina gelmi? olmaktadir. Bu
durumda artik esM heyecanh birlik olujturma hayalleri yerini daha
profesyonel ve daha az heyecanh agkra birakir. Bu a§amada birliMere yonelik
genel bir i^i azalmasij^a beraber ekonomik geli§mi§lik diizeyi devam eder.
Yedind ve son yorum, neoMasik iktisat geleneginde ileri siiriilen
ekonomik biiyiimenin dogasi ile de af lManabilir. ABD gibi geli§mi$ iilkelerde
ekonomik zenginlejme ve gelir diizeyi arttikfa gelir biiyiime hizi giderek
azalmaktadir. B6)4ece gelir diizeyi yerine gelir biiyiime hizi ile sosyal sermaye
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arasindaki ilijkiler dikkate alimrsa, bxogun i9in ABD'deki sosyal sermaye
azaliji ve italya'nin daha onceki donemleri ile ilgili sosyal sermaye arti§i
a9iklanabilir.
Diinya Bankasi'mn kalkmma raporunda .(1997: 114) deg;inildigi gibi
sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal kalkinmaya katksi hakhndaki
tamjma heniiz yeni bajlamaktadir ve gereMi deliUer jimdilik tam olarak
sag;lanabilmi5 degildir. Bu yuzden bvigiinkii sav ve galijmalann geli§tirilmesi
gerektigi sojienebilir.

SOSYAL
SERMAYENtN
NEDENLERI

KALKINMAYI

ETKILEME

Sosyal sermayenin ekonomik kalkinmaya yonelik yararli sonu9lan nasil
iiretebilecegi onemli bir tartijma konusudur ve nedensel ilijkilerin heniiz tam
olarak a9ik olmadigi goriilmektedir. Bununla birlikte daha yiiksek sosyal
sennaye diize}4erinde daha ileri diizeyde ekonomik performans
sei^ilenmesinin nedenlerini ve mekanizmalanm a9iklayan 90k sayida sav ileri
siiriilmektedir.
Sosyal sermaye kavrami sosyal o i ^ t veya sosyal deg;erlerden daha genij
bir anlama sahiptir ve daha once deginildigi gibi iktisat disiplininde ele
alinmi? olan sermaye kavrami ile bazi temel benzerlikleri pa}ia5maktadir.
Sermayenin temel anlami fayda (omegin hasila) akimmi ortaya 9ikaran bir
deger stokudur. Ortaya 9ikan faydalar akimina bakarak sermayenin degeri
tahmin edilebilir. Buradan hareketle Krishna ve Uphoff (2002: 86) sosyal
sermaye He birlikte ortaya 9ikan akimin ne oldug;una bakilmasi gerektigine
dikkat 9ekerek, sosyal sermayeden 9ikan faydalarm 9ogunlukla yararli ortak
bir faaliyet oldug;unu ileri siirmiijlerdir.
Sosyal sennaye kavrami sadece kai^dikli yarar beklentisi}de ortaMaja
hareket etmek i9in insanlann goniillii ve hazir olujunu a9iklainakla kalmaz;
aym zamanda toplumlann sahip olduklan maddi kaynaklan degerlendirerek
elde edebilecekleri sonu9lara oranla, daha fazla iiretken olabileceklerini de
a9iklar. Bazi iktisat9ilar, maddi olmayan nedenlerin onemli ol9iide maddi
etkilere sahip olabileceginden hareketle; kiiltiir, psikoloji veya sosyal ilijkiler
alaninda ortaya 9ikan bazi faktorler nedenijde, bir biitiinliigiin, kendini
olxi§turan par9aknn toplammdan daha fazla bir jey olabilecegini
tarti§maktadirlar (Krishna ve Uphoff, 2002: 87). Bu yaldajim ortaldaja
faaliyetle ortap 9ikan sosyal sermayenin kai^ilikli yarar saglamasimn -ve
dog;al olarak sifir toplamli bir sonucun- otesinde verimlilik arti§i
saglayabilecegini a9iklamaktadir.
Sosyal sermayenin ekonomik performansi etkileme nedenlerini
a9iklayan 9ali§nialann biiyiik bir kismi, verimlilik arti§i ve aym zamanda
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maliyet azali§i afisindan degerlendirmeler yapmakta ve dijsalMdan onemli
bir a9iklayici mekanizma olarak kuUanmakadir. Ortaya konulan falijmalann
neredeyse tamami, bir grubun uyelerinin bireysel ama9lanni izlerken sosyal
sermayenin pozitif dijsalliklar olujturmasi nedeniyle rekabetfi bir avantaj
elde ettiMeHni ileri siirmektedir. Giivene dayali ili^kilerde ortaya 9ikan bir
artij, fiziksel sermayedeki bir artij gibi ortalama i§lem maliyetlerini
azaltmaktadir. Bima gore soz konusu mekanizma toplam duzeyde ekonomik
performansi ve kalkmiria siirecini etkileyebilmektedir. B6)dece sosyal
sermaye diger sermaye jekilleri bakimmdan benzer donanimlara sahip olan
bolgeler arasinda ortaya 9ikan ekonomik biiyiime farkbliklan i9in anlamli bir
a9iklama saglayabilmekedir (Sabatini, 2006a: 5). Sosyal sermaye 9e5itli
kanallarla ekonomik kalkmmaya yonelik yararli sonu9lan ortaya
9ikarmaktadir. Ajagida bu kanallar maddeler halinde a9iklanmaktadir:
1. Karplikh yzrarii mibadele ili^kilerimn artip: Yiiksek diizeyde giiven ve
ijbirliginin karjilikli yararli miibadele ilijkilerinin miktanm artiracagi
yiizyillardir kabul edilmektedir (Knowles, 2005: 10). Yiiksek diizeyde
karjiliklilik, giiven ve gii^lii geleneMer ijlem maliyetlerinin azalmasma,
sozlejmeleri g;ii9lendirecek resmi kurumlara daha az ihtiya9 duyulmasina ve
bu yiizden kurumlann olu§turdug;u kiji bajina maliyetler i9in daha az odeme
yapilmasma neden olur (Skidmore, 2001: 59). Omegin Pumam'm (1993)
belirttigi gibi, 18. yiizyilda David Hume iki tahd 9ift9isi omegini vererek
ijbirligi ve giivenin onemini a9iklami5tir. Hasat zamani birbirine yakm olan
9ift9ilerin ijlerini sirajia birbirlerijie yardimla§arak karjilikli olarak yapmalan
omeginde oldug;u gibi, 9ift9iler birbirine giivenmezse soz konusu karjJJdi
yarark miibadele ilijkisi ortaya 9ikmayacakti.
KarjiMdi yararh toplu faahyetin temel bir ozelligi pozitif toplamh
sonu9lar iiretmesidir. Birlikte 9ali5an veya birbirine yardim eden insanlar
Tjurmtn i9inde daha biiyiik karjiliMi' tatmin elde ederler. Bireysel veya grup
diizeyinde ijbirligi ilijkileri, sadece bireysel 9ikarla uyanlan davranijlardan
farkh iiretken davranijlan ortaya fikararak, toplumsal veya ulusal diizeyde
ijbirhg;ini kolajiajtirabihr (Krishna ve Uphoff, 2002: 87).
2. Ortak faaliyet prokkrrierirm gaziimi: Ekonomik birimler tarafmdan
koordine edilmeyen veya firsat9iliklan arajtiran 9e5ith davranijlar piyasa
hatalanna yol a9abihnektedir. B6}4e davrani^lar, omegin 9Ogu svdama
projeleHnin bajansiz olmasinm temel nedenidir. Bu dunmida bazi 9ift9Eer,
bajkalanm dikkate almaksizm ajin su kuUanimma gidebilir. Bu tiir projelerde
uygun bir pajdajimi saglayan diizenlemeler ile resmi ve gayri resmi ara9lar
9Ogunlukla eksiktir. Etkin bir sosyal sermaye ise bu tiir problemlerin
iistesinden gehneye katki saglar (Serageldin ve Grootaert, 2000: 48; Narayan
ve Pritchett, 1997: 4).
^
normlan ve sivil katilma aglan ifinde olujan yiiksek
diizeyde sosyal sermayeye sahip olan topluluklar, ortak faaliyet problemlerini
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daha kolay bir jekilde ^oziimleyebilirler. Omegin ijbirlikfi davraiujlann
norm olarak kabul edildigi toplvJuMarda, ^ogunlulda hukiimet fonlanna
bajvurmaksizin kamu malkrmm saglanabildigi goriilebilir. Bir kisim normlar
zaman i9erisinde ortak miilkiyet kaynaklanmn kullanuninda yonetimi
gelistirebilir ve kolajdajtirabilir. Omegin baLk^ilikta ajin avlanmayi
(yumurtlama mevsimi boyunca veya bir ailenin yiyebileceginden daha fazla
balik yakalamayi) onleyebilir. Resmi kurumlar genellikle geli§mekte olan
iilkelerin ^ogunda zayrftir. Bu yiizden sosyal sermaye resmi kurumlann
yerine getirecegi rollerin bir ikamesi olarak i§leyebilir (Knowles, 2005: 11).
Aynca aglann varligi ve buna ejlik eden gUven ^ogunlukla gayri resmi kredi
arzim artinr. Gayri resmi kredi ozellikle yine az geli§mi§ iilkelerde onemli
olmaya devam etmektedir. ^Ainkii bu iilkelerin resmi piyasalan sanayilejmij
iilkelerdeki gibi geli§mi§ degldir (KnoT\4es, 2005:10).
3. Gazetlene IB i^lem mdiyederimn azalip Dii§iik bir giiven ortaminda
girijimciler, yoneticiler ve memurlar yakindan gozetlenmedilderi ve
denedenmediUeri zaman sorumluluklardan ka9abileceklerini, omegin
^evreye zarar verebileceMeHni diijiinebilirler. Pek 50k geli^mekte olan
iilkelerde hastaneler ve okullar mevcuttur, fakat doktorlar ve ogretmenleri
ijyeHnde bulmak zordur. Bu durumlar iilkede genel bir veHmsizlige neden
okbilmektedir. QJijanlarm denetlenmesi sorunu aym zainanda firmanin
hacmi iizerinde de zorlayici bir bask oliajturabilir. OzelliMe AfHka
omeginde, gozetilemeyen kararlar i9in ^alijanlara bir sorumluluk venlmesi
gerektiginde firmalar ^ogunlulda bajansiz olmaktadir (Kno-wdes, 2005: 12,
Paldam ve Svendsen, 2000: 357; Fafchamps ve Minten, 2002: 175-176). Bu
yiizden sosyal sermaye eksildigine bagli olarak Afrika'mn ^ogu ksminda
biiyiik firmalar i9erisinde kii9iik firmalann biiyiimesi ei^ellenmi§ olmaktadir.
ijlem maliyetleri bakimindan, dogal olarak alicilar kaliteyi ve saticilar da
odemeyi garanti altina almak isterler. Guvenin mevcut oldug;u durumlarda
bire)der soz konusu denetleme ve organize etme gibi ^lem ipaHyetlerini
diisiirebilirler. Giiven unsuru denetim, odeme, fatura kuUanimi, ticari kredi
saglama, kefil olma gibi bir9ok a9idan bire>4ere kolajdiklar saglar (Fafcharnps
ve Minten 2002: 175). Piyasanin bu ozellikleri geli^nii? iilkelerde genellikle
diizenlemelerle garanti altina alinmi?tir. Fakat gelijmekte olan iilkelerde
bunlar 9ogunlukla eksik oldugu i9in, sosyal sermayeye ihtiya9 daha fazladir.
Bu durumda sosyal sermaye geli§mekte olan iilkeletde yine onemli bir ikame
gorevi gorebilmektedir (Knowles, 2005:12).
4. Bilg. paytapm: Ekonomik birimler gerekli bilgi eksikligi nedeni)ie
9Ogunlukla etkin olmayan kararlar verebilirler. Bu durumlarda resmi ve gayri
resmi kurumlar yetersiz veya kesin olmayan bl^ilere ilijkin piyasa hatalanm
onlemeye yardim edebilir (Serageldin ve Grootaert, 2000: 48). Sosyal
katilma, sosyal sisteme baglilik, kisiler arasi ileti§im kanallanna a9ik olma ve
birbirine bagli sistemlere ait olma pozitif bir jekilde yeniliklerb benimsenip
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uygulanmasina ve yayilmasina ejlik eder (Narayan ve Pritchett, 1997: 4-5).
Aglar ve grup iiyel^i yeni teknolojilerin kuUaniknasina katk saglapcak ohn
en iyi pratik teknikler hakkinda bilgi akijini gelijtirebilirler. Bire^er genellikle
ge9mi5i farldi olan insanlardan ziyade benzer gelir, egitim, etnik, vs.
diizeyindeki insanlarla haberlejme egilimi i9inde bulvinurlar. Bilgi akinilan
i9in sosyal farldiliktan kaynaklanan engellerin ajilmasina yardim edebilirler.
(Kno'wdes, 2005: 12). Aynca aglar yolujia bilgi pajdajimi sosyal karjiUdi
etkilejimin bir iiriinu olarak sosyallefmeye katki saglar ve sosyallejme de
pozitif digsalliklar ortaya 9ikanr (Durlauf ve Fafchamps, 2004:18).
5. Kinlgtdiklarda (kstek saglarm: Sosyal sermaye olvi§turmanin temel
nedenlerinden biri, bir kriz ortaminda, bir kijinin ailesi, arkadajlan ve
birllkteliklerinin onemli bir deger olvijturmasmi saglamaktir. Bu yuzden daha
zei^in sosyal aglar ve sivil birlilder stoku ile donanmij topluluklar yoksulluk,
kinlganlik, 9ati5malan 9ozumleme ve yeni firsatlar elde etme kai^isinda daha
gu9lu bir duruinda olurlar (Woolcock, 2001: 67).
Sosyal aglar daha fazla risk pa)dajimi, gayri resmi sigorta ve sosyal
guvenlik agi saglayarak sikintili donemlerde destekleyici kaynak ve iiyelerden
gelecek yardimlarla HsMeri dagitir ve bir biitun olarak gruplann yeniliMere ve
risklere daha fazla girijebilmesine olanak saglar. SaglJdi bir sosyal sermaye
stoku aym zamanda istikrarsizhk ve ejitsizlik gibi piyasa hareketlerinin kau
sonu9lanni onemli 6l9ude hafifletebilir ve bir tampon gorevi gorebilir. Gu9lu
oi^tsel ag;lar, kendilerini piyasa rekabetinin kaybedenler tarafinda bulanlar
i9iii, onemli bir sosyal guvenlik kaynagi olu§turabilir (Narayan ve Pritchett,
1997: 5; Skidmore, 2001:39, 72).
6. Siyasd katdrm w yonedprrin g^iftinlrrEsi: iyi yoneti^im hukuk diizeni,
etkin devlet kanjimi, kamu yonetiminde jeffaflik ve sorumluluk, insan
haMarma saygi ve yajamlanm etkileyecek kararlara vatandajlann katilimim
i9erir. Bir 90k bilim insaninm belirttigi gibi, sosyal sermaye iyi y6neti§ime ve
kamu politikasinm etkinligine katki saglamaktadir (Baldacchino, 2005: 31).
Boix ve Posner (1998) sosyal sermayenin vatandajlann ^aleplerinin
eklemlejmesini kolajiajtirarak etkin yonetijime katki sagladigini
belirtmektedir. Putnam vd.'nin (1993) deginilen analizi sosyal sermayenin
(goniillii birlikleHn sayisi) kamu sektoriiniin (veya bolgesel yonetimin)
etkinligini ve yararhhgini artiracagmi gostermijtir. Sosyal sermaye, ekonomik
performansin yam sira sivil katilmayi artirarak demokrati yonetijimi
kuwetlendirebilir, kamu yonetiminin etkinligini ve diiriisdiigiinii geli^tirebilir
ve ekonomik pplitikalarm kalitesini artirabilir (Abom, 2004: 343; Knack,
2002: 55). Qinku sosyal sermaye insanlara toplu bir jekilde yerel kararlara
katilma, hiikiimet kurumlanm daha iyi bir jekilde gozetleme ve daha iyi
hizmederi elde etmek i9in lobi yapabilme olanagi saglar (Qeaver, 2005: 893).
7. YoksuUt^m ht^^letilmssi: OzelliMe yoksul insanlarla ilgili yapilan
arajtirmalara gore, yoksul topluluklarda ve ekonomilerde bulunan en onemli
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a9iklardan biri (biitge afiMan gibi farkli bir afil^ sosyal sennaye eksikligidir.
Bu yuzden yoksviUann izleyebilecegi yol potansiyel olarak goriijebilme ve bir
araya gelebilme degerim elde etmektir. Zaten yapilabilecek bajka se^enekler
oldiik^a simrlidir (Woolcock, 2001: 78). Sosyal sermayenin laluslararasi
finansal oi^tler tarafmdan yerel bir altematif olarak desteUenmesinin
onemli bir nedeni de bu olasiligi degerlendirmektir (Portes ve Landolt, 2000:
530).
Burada ele alman maddelere dogal olarak benzerleri de eklenebilir.
Anlajilacagi gibi deginilen mekanizmalarla sosyal sennaye; ilgili sorunlara
ilijkin ortdi faaliyetlerin koordine edilmesiyie ortaya gikan verimlilik artiji ve
maliyet azaliji yam sira, devletin ve piyasanm 9e5itli hatalarma karji onemli
bir tamamlayici, devletin ve piyasanm ijleyemedigi dunmdarda da ikame
edici bir rol oynamaktadir. Boylece sospl sermayenin ozelliMe geli?mekte
olan ulkelerde ortaya gikan kalkmma afiMarmm giderilmesine katk
saglayabilecegi sonucuna vanlmaktadir.
SOSYAL SERMAYENIN NEGATtF ETKlLERl VE ELE§TlRlSl
§imdiye kadar sosyal sermayenin daha 50k pozitif etkileri dikkate
alimnijtir. Pozitif sonuflar nedeniyle artan biiyuk bir ilgi son on yilda giincel
haber ve dergilerden en prestijli akademik dergi ve iiniversite yaymlarma
kadar ge^itli forumlarda sergilenmektedir. "Econ-lit" veri tabanmda sosyal
sermaye atiflan (citation) 199011 yiUann sonlanndan beri her yil ikiye
katlaninaktadir. Yakm zamanlarda "JEL siruflandirma kodlan"na sosyal
normlar ve sosyal sermaye ile ilgili yeni bir alt kategori (Z13) ilave edilmesi
artan ilginin daiia ieri duzeyde bir gostergesidir. Bimunla birlikte konu ve
ili§kiler bazi iktisat^ilar tarafmdan hala tereddiitle kai^ilanmaktadir (Kno-wdes,
2005: 2). Hatta, tereddiideHn otesinde, sosyal sermayenin ekonomik
performansi engelleyebilecegini ve bir geriye gidi§e neden olabilecegini ileri
siiren elejtiriler de bulimmaktadir (Aonen, 2003: 449). Coleman bile veri bir
sosyal sermaye jeklinin belirii faaliyetleri kola)da5tirdigi ifin degerli oldug;unu;
ancak bajkalan i9in hem faydali hem de zararli sonu9lar 9ikarabilecegini
belirtm^tir (Coleman, 1988: S98).
Elejtiriler, hem teorik a9]klainalara hem de pratik sonu9lara karji
ppilmaktadir. Teoriye yonelik elejtirilerin bir boliimii kalkmma teorileri
a^iklanirken ele alinmij olup, bimlarm heniiz tam olarak ikna edici olmadigi
s6)4enebilir. Ancak sosyal sermayenin fayda yerine maliyetlere sahip
olabilecegine yonelik elejtiriler 90k ciddi bir jekilde dikkate alinmayi
gerektirmektedir. Bunlan kisaca maddelejtirerek a9iklamak ve yorumlamak
olanakkdir
1. Sosyal sermaye kavraminm anlajilmasi ve kuUanimmdaki acelecilik,
kabul edilen varsaynnlar ve teorik a9iklainalar a9ismdan onemli bir elejtiriye
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konu olmiajtur. Ger9i 9ogu elejtiri smirk teorik inceleme, sinirli ampirik
a^iklamalar ve ideolojik temelli yapilmi§tir. Ashnda kavramin hem
popiilerligi ve hem de elejtirisinin fogu goreli olarak test edilmemij
varsayimlara dayanmaktadir (Olate, 2003: 12). Bunun nedeni sosyal sermaye
ile ilgili 9ali§malann heniiz yeni bajlamij olmasidir. Bu yuzden jimdiye kadar
kavramin entelektiiel tarihine veya kavramsal ve ontolojik statiisiine yonelik
elejtirel galijmalann olduk^a smirk duzeyde kaldigi s6)4enebilir (Woolcock,
1998:155).
2. Kavramm belirsizligi uygun gostergelerin diizenlenmesi ve
6l9ulmesini de zorlajtirmaktadir. Sosyal sermaye kavrami kendi i9inde daha
niteliksel ve ol9ulemez goriiniimlere sahiptir ve bunlan biitunlejtirmenin
onemli zorluklan bulunmaktadir. Bu durum 9ali5malarm yakm degerlere
(prox)) giivenilerek yapilmasi zorunlulugunu ortaya 9ikarmaktadir
(Lehtonen, 2004: 206). Bu yuzden bazi sonu9lar tarti§mali olabilmektedir. Bu
eksildigin 7;3ra2ia3i bagh olarak giderilebEecegi ve uygun gostei^eler iizerinde
uzlaji saglanabilecegi beklenebilir.
3. Sosyal seimaye 9ali5malarmm ortodoks kalkmma politikalanni
mejrulajtirdigi ve sosyal ilijkileri bir sermaye gibi gorme diijuncesini
kuwetlendirdigi ileri siiriilerek elejtiriler yapilmaktadir. Bu tiirden elejtiriler
yuriirliikte olan iktidar yapilanmn degi§me olasihgi ile ilgili kotiimser bir
bakij a9isi sergilemektedir (Lehtonen, 2004: 205). Dahasi, kalkinma teorileri
incelenirken a9ikland]gi gibi, sosyal sermaye ile ilgili a9iklamalarm ortodoks
kalkmma poHtikalarini kuwetlendirmesi bir yana, bu politikalara kai?i
geli^tirilmij savlardan olujtugu dikkate ahnabilmelidir.
4. Bazi bilim adamlan, resmi devlet kurumlannm yerel diizeyde
kalkinmayi etkilemedeki temel roliinii ihmal ettigi i9in, sosyal sermaye
yaklajimim eleptirmektedir. (Junku, kavram basit9e devlete hberal bakiji
mejrulajtirmaktadir. Bimunla birlikte resmi kurumlann yoklug;u veya zayifhgi
9OgunluMa gayri resmi or^tlerin kuruhnasi ile tamamlanmaktadir. Aynca
daha yiiksek sosyal sermaye piyasaya daha az yer birakmakta ve bu yiizden
devlet sosyal sermayenin kolajdajtinlmasmda merkezi bir rol oynamaktadir.
(Lehtonen, 2004: 205).
5. Sosyal sermaye kavramina yonelik sert elejtirilerin ku9iik bir kismi
Diinya Bankasi'na karji olan genel bir antipatiden kaynaklanmaktadir. Son
zamanlarda sosyal sermaye kavraminm Banka'nm kalkinma 9alijmalan
kapsamma alinmij olmasi otomatik bir elejtiriler zincirinin ortap 9ikmasma
neden olmujtur. Bu elejtirilerin onemli bir kaynagi Bankanm yoksuUugu
azaltmadaki bajansizligi, yapisal uyuma dayah programlan ve benzer
uygulamalandir. Kalkinma bajansizhMan ile ilgih ileri siiriilen g6rii§ler bir
olgu olarak dogru sonu9lan gostermektedir (Bebbington, 2004: 344). Ancak
bu sonu9lar Banka'nm girijtigi her jeyin elejtirilmesi gerektigini haMi
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9ikarmaz. Bu yu2xlen elejtiriler daha ileri diizeyde 9ali5malann yapilmasini
gerektinnektedir.
6. Uygulamaya yonelik ileri surulen bir elejtdriye gore, bazi gelenek veya
normlar yeni tekniklerin kullanJmasi ve benimsenmesini saglamak yerine
bajlatilmasim engelleyebilmektedir. Omegin bazi yerel topluluklarda yerel
geleneklere gore sadece hastalann kaynami? su ifmelerine izin verilir ve
insanlann i9me sulanm kaynatmasi geni§ ol^ude reddedilir. Bu durum ba§ka
omeklerde 9ift9iler veya 15 diinyasindaki insanlar i9Uide de ortaya 9ikabilir.
Qinku yeni teknilderin ileri siiriilmesi, mevcut yapilan faaliyetlerin kurulu
diizenine kar§i koymak anlamina gelir Bu omeMerde oldugu gibi, sosyal
sermaye her zaman iyi bir faaliyete yonelik bir gii9 ve otorite olarak ortaya
9ikmayabilir (Kno-wdes, 2005:13).
7. Sosyal sermaye aglan dijinda kalanlann durumlan da bajlica bir
sorun olarsJc ortaya 9ikrnaktadir (Paldam ve Svendsen, 2000: 339). Bazi
durumlarda firmalann bir kismi tuketiciler aleyhine gizli bir anlajmaya
varabilirler. Mesleki birliMer, karteller, mafya, siyasal orgiitler ve lobicilik
yapan gruplar gibi 9e5itli sosyal aglar iiye olmayanlann aleyhine iiyelerine
faydalar saglayabilirler (Knowles, 2005: 13). Aym gii9lii baglar iiyelere
ayncalildi kaynaMara ukjma ve elde etme olanagi sunarken, digerleri
engellenebilir ve aym degerlere ulajma giivencesinden yoksun biraklabilirler
(Portes ve Landolt, 2000: 532-533). Kijisel ili§kilerin ortiilii bir aynmciLga,
saptirmaya ve yozlajmaya konu olabilecegi a9ikfa bilindigi i9in, 9Og:u iilkeler
ve orgiitler (Diinya Bankasi dahil) kurumsal diizeyde nepotizm (akraba
kayirmaciligi) ile ilgili hukuksal diizenlemeler 9ikarmi5lardir (Woolcock,
2001: 68). Bu tiirden birlik olufturma 9abalan toplumda ger^ekten sifir
toplamh bir oyun i9inde kalmakta ve zenginlik iireten yeniliklere diren9
gosterme egilimi sergilemektedir (Skidmore, 2001: 54).
8. Sosyal sermaye, olvimsuz kojuUar altmda bor9 verme veya yardimda
buliinma gibi girijimcilerin iizerindeki ajin talepleri artirarak, i§ diinyasinm
bajansini olumsuz yonde etkileyebilir. Ahcilar a9ismdan sosyal baglar yolujia
elde edilebilen kaynaklar bir bagi? ve ikram ozelligine sahiptir. Bununla
birlikte bor9 verenlerin motivasyonunu a9iklamak 90k kolay degildir (Portes
ve Landolt, 2000: 533). Bazi bilim adamlan (omegin Arrowii, 1972)

1^ Arrow (1972: 348) soz konusu motivasyonun temel nedenlerini ju jekilde belirtir:
a) her bir bireyin refaiii hem kendi tatminine hem de bajkalan tarafmdan elde
edilebilecek olan tatminlere baglidir. Pozitif bir ilijki olarak digergamLk (altruism)
kiskangliga oranla insanlann akillannda daha fazla yer etmektedir; b) her bir bireyin
refahi sadece kendisinin ve bajkalannin faydalanna bagli degildir, aym zamanda
kendisinin bajkalannm faydalanna katkJannin neler olduguna da baglidir; c) her bir
birey kendisi ile ilgili mallardan ortaya (lkan sadece egoist bir tatminle motive olmaz,
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motivasyonla i^ili onemli a9iklamalar yapmi? olmakla beraber, sosyal
sermaye yazinmda bu konuda 90k az a9iklama getirilmijtir ve dogal olarak
her iki kesimin farkh motivasyonlan daha fazla dikkate alinabilmelidir.
9. Sivil toplumdaki orgiitlenme jekillerinin bir kisminin toplumun
geneh vep bir boliimii i9in zararh oi^tlenmeler olarak kurulabilmesi
nedeaiyie, sosyal sermaye onemh elejtirileri iizerine 9ekmektedir. Kent i9i
gen9lik 9eteleri ve pratikte bajkalarmm ulajimim engelleyen belirh gruplann
tekelci pozisyonlan gibi bir9ok omekte sosyal sermaye yararsiz hatta
zararhdir. Bu yiizden 9og;u ebeveynler onlu yajlardaki 9ocuMannin zararh
ahjkanhklan tejvik eden yanh§ kalabahklara kanjmasindan hakh olarak
endije duyarlar (Woolcock, 2001: 68). Ote yandan pek 90k 9ali§ma sosyal
kutuplajma (polarizasyon), etnik boliinmeler ve ejitsizlikler iizerine
odaklanmijtir. Bu tiir kutupla^malar ekonomik pohtika ve hatta jiddeth
9ati5malarda etkih oiabilir ve bu yiizden giiven ve sosyal birlejme daha yavaj
ekonomik biiyiime kaynagi olarak ortaya 9ikabilir (Knack, 2002: 61).
Biitiin bu omelderden anlajilacagi gibi, toplum diizeyinde sosyal
sermayenin pozitif sonu9lan sadece pozitif giiven bag;lan soz konusu oldug^u
dtirumlarda ortaya 9ikabilir. Aksine yaratilan potansiyel enerji kotii ama9lar
i9in de kullanilabilir ve bir biitiin olarak tiim toplum iiyelerini negatif bir
jekilde etkileyebilir (Paxton, 1999: 96-97). Aslinda giinliik yajamda
konu§malara yansidigi gibi sosyal baglann hem yararh hem de zararh
olabilecegi bilinmektedir. Hatta fiziksel ve bejeri sermayenin bile zararh
kuUamm alanlannin ortaya 9ikabilecegi diijiiniilebilmehdir. Bu yiizden sosyal
sermayenin ortaya koyabilecegi ekonomik ve toplumsal bajanlar sosyal
sermayenin hangi ama9la kullanildigina baghdir. Sosyal sermaye pohtikasinin
bajansi da bu ama9lann farMiLgim dikkate almaya bagh goziikmektedir.

SOSYAL SERMAYEYI GELt§TtRME POLITIKALARI
Ekonomik biiyiime ve belirleyicileri ile ilgih 9ah§malann yeni bir ivme
ve ilgi kazanmasi)da birlikte, 9e§ith savlar biiyiimeyi olduk9a sinirh bir jekilde
a9iklayan "ekonomik" faktorlerin otesindeki diger faktorler iizerinde
yogunlajmaya bajlamijtir. Bunlardan biri, toplumlann fiziksel ve bejeri
sermaye yaninda sosyal sermaye ile de donatilabilecegi diijiincesi olmujtur
(Fedderke vd., 1999: 709). Buradan harekede, bugiine kadar bir tiirlii
hedefleri tutturulamayan kalkinma pohtikalan i9in, sosyal sermayenin yeni

ilave olarak herkesin tatminini artiracak ^ekilde ba^kalan igin bir kisim gorevleri
yerine getirecegi a9ik bir sosyal sozlejme i9inde harelat eder.
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bir 9iki§ noktasi saglayip saglayamayacagi politika onerilerijie birlikte
tartijilmaktadir.
Geleneksel kalkinma politikalannin, az sayida iilke istisna olmak ijzere,
tiim diinyada 198O'li yillarda bor9 ktizleri ile sonuglandigi bilinmektedir.
Neoliberal uyum politikalan en az gelijmij iilkelerde karma -olumlu ve
olumsuz- sonuglar vermij; bazi iilkelerde dii§iik enflasyon ve ekonomik
biiyiimeye yol afinij olmasina ragmen, bazilannda da para krizi, devaliiasyon
ve siyasal istiknirsizliga yol a9arak bajansizliga ugramijtir. Bazi iilkelerde
kaydedilen sosyal sonu^lar daha sorunlu goziikmektedir. Artan gelir dagilimi
farkhliklan, kamu diizenini saglamakla yiikiimlii olan kurumlar da dahU
olmak iizere artan suglar ve geni§ olgiide kamu kurumlannm yozlajmasi
devletin destegi ile siirdiiriilen normlann gokiijiine ejlik etmijtir. Aym
zamanda piyasanin desteMedigi "herkes kendisi igin" anlayiji ferfevesinde,
kamu memurlanm dog;ruluk ve diiriistliik standartlanna baglayan te?vikler
azalmijtir (Portes ve Landolt, 2000: 530).
Ekonomik ve sosyal alanda goriilen bu sonuflar politika yapicilan i^
toplumsal bagbUdan ve sosyal kurumlan yeniden kurma veya ortaya gikarma
yollanm arajtirmak i9in yeterli goriilebilmelidir. Bu baglamda, elejtirilerin
dikkate ahnmasi ko5ulu}da, sosyal sermayenin yarark oldugu bir9ok alamn
varligi rahatliMa ileri siiriilebilir. Biinunla birlikte bir toplvimun yeterli
diizeyde sahip olamadigi sosyal sermayeyi nasil elde edilebilecegi sorusunun
cevabi tam olarak bilmmemektedir (Schmid, 2000: 163). Sosyal sermaye
tarafindan ortaya gikanlan bajanli kalkmma omeklerini anmda diger
ortamlara tajimak i9in kesin bir formiil heniiz tasarlanmij degildir (Portes ve
Landolt, 2000: 537). Yine de ilk etapta birejderin, devletin ve aglarm bir
kisim 9abalanmn sosyal sermayeyi artinci rolii olabilecegi rahatbkla
diijiiniilebilir. Ajagida bu roller maddeler halinde ele alinmaktadir
1. Birey. Ilk olarak bejeri sermayeye yatinm yapan insanlann aym
zamanda sosyal sermayeye de yatinm yapmasi beklenebilir (Glaeser vd.,
2002: F437). Birejier, diger insanlann hu}4armi anlamaya 9aba sarf ederek
onlara daha yakm olabilir, sa)^i gosterebilir ve kai^ilikh getiriler i9in teMifte
bulunabilirler. Bire}4erin sosyal sermayeye yatinmi bazi durumlarda onceden
hesap edilmeden 9e5itli faaliyetlerin dola}di bir sonucu olarak ortaya 9ikabilir.
Yajam ve 9ali§ma kojuUarmm fiziksel olarak diizenlenmesi gibi insanlann
iletijim veya ulajimmi kolaylajtiran fiziksel sermayeye yapilan yatinmlar
sosyal sermayenin onaya 9ikanlmasim kola}4apt]rabilir (Schmid, 2000: 162).
Bu yiizden bireyia sosyal sermayeye olan katksinm genijletilebilmesinde
birey diji aktorlerin onemli rolii bulunmaktadir.
Bire}ierin daha fazla pozitif sosyal sermaye arz etmesi ile ilgili olarak
izlenebilecek iki yol goriilebilir. Birincisi insanlarm ba§kalarma kar^i
davramjmi degijtirmektir. Bunun i9in iyiliksever olanlarm toplam niifus
i9indeki yiizdesini ve bunlann iyilikseverligini genijletmek gerekmektedir.
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ikincisi mevcut iyilikseverler i^indeki ppiyi degijtirmektir. Bu ikisi dinamik
ve birbiri ile kar^ilikli bagimli bir jekilde ijlemektedir (Schmid, 2000: 163).
Bu konudaM bajan yardimda bulunan ve kendini dii§iinmetiin yam sira
bajkalanni dii§iinen insanlann motivasyonlan iizerine yogunlajmayi
gerektirir.
Bo)ie olmakla birlikte, bire)derle ilgili iki onemli sotun daima varl]g;itu
korumaktadir. Birincisi, pozitif sosyal sermaye bir kamu malidir ve bire}der
onu bazir bulduklannda tiiketmek isterken, yoklug;unda onu iiretmek igin
fazla bir 9aba sarf etmezler. Ildnci olarak, negatif sosyal sennaye dtirumunda,
omegin etik ve insanlik di§i negatif dijsalliklann yayilmasi pratiMerinde
oldug;u gibi, bazi dunimlarda sosyal sermaye iiretiminin bire)ierin insafina
birakilmasi teblikeli sonu^lar ortaya gikarabilmektedir. Hem pozitif hem de
negatif durumda yine aileye, devlete ve sivil toplvima biiyiik bir rol dii§tiigii
anlajilmaktadir.
2. Aile. Sosyal sermayenin olu§umu ve bireyin bajansinda "aile ge9mi5i"
onemli bir faktor olarak rol oynamaktadir. Bir bireyin aile ge9mi§i ii9 kisma
aynlabilir finansal sermaye, bejeri semiaye ve sosyal sermaye. Finansal
sermaye egitime ve ogrenmeye katki saglayacak maddi kaynaMan sunarken;
bejeri sermaye 9ocugun egitiminde bilin9li bir ortam stinar. Aile i9i sosyal
sermaye ise 9oculdar ve ebeveynler arasindaki ilijkileri gostermekte olup
(Coleman, 1988: S109-S110), 9ocuklann yetijkinlere ait bejeri sermayeye
ulajmasini saglar.
Aile i9i sosyal sermaye hem aile i9erisindeki yetijkinlerin fiziksel varligi
ve davranijina hem de yetijkinler tarafindan 9ocuklara gosterilen ozene
dayalidir. Modem ve 9ekirdek ailelerde tek ebeveynli aile; ebeveynin bir veya
her ikisinin ev dijinda 9ali5masi; biiyiik anne ve biiyiik babalar ile teyze, hala,
amca ve dayinin bane baUanin i9inde veya yakmmda olmamasi; ebeveynin
var oldug;u durumlarda da 9ocuklar ve ebeveynler arasinda gii9lii ilijkilerin
kurulamamasi gibi durumlarda aile i9i sosyal sermayenin eksikligi ortaya
9ikmaktadir. Sosyal ilijkilerin eksikligi 9ocuklann bir gen9lik topluluguna
kenetlenmesi ile sonu9lanabilir (Coleman, 1988: Sill). Giincel yajamda,
ailelerin parasal ve bejeri sermaye zenginligine sahip olmalanna ragmen,
sosyal sermayedeki bajansizlik nedeni}4e istenmeyen sonu9larla karji lorjiya
kalmdigim gosteren pek 90k ornek bulunmaktadir.
3. Dedet- Sosyal sermaye kalkinmaya ilijldn bir kisim formiilleri
uygiulayarak tepeden ajagiya basit9e getirilebilecek bir olgu degildir (Portes
ve Landolt, 2000: 547) ve devletler sosyal sermayenin 9e§itli jelollerini ortaya
9]karmak i9in 90k fazla bir hareket kabiliyetine ve giiciine sahip degildir.
Sosyal sermaye 9ogunltikla tarihsel deneyimi pa}4a5an ve hiikiimetlerin
kontrolii dijinda yer alan gelenek, din, yardim orgiitleri ve diger faktorlerin
bir iiriiniidiir. Bu durumda ve ilk etapta kamu politikasina diijen rol, hali
hazirda mevcut bulunan sosyal sermaye jekilleHnin farkina varmak ve
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degerlendirmek olabilir. CJmegin mevcut sosyal aglar insanlarm mikro
bor9lanma programlan hakkmck bilgilendirilmesi i9in kullamlabilir, fakat bu
ve benzeri omelderde devletlerin pa)^a§]lan degerlerm bir kaynagi olarak
geleneksel kurumlann gosterdigi etkiyi aynen sergilemesi beUenemez
(Fukuyama, 2001:17).
Hiikiimetlerin en buyiik sosyal sermaye olu§tunna yetenegine sahip
olduklan alan egitimdir. Otaegin yolsuzluga karji en biiyiik miicadelelerden
biri yuksek nitelikte profesyonel biirokratlan egitip yetijtirmek ve eg;itinide
istihdam etmektir. Egitim kurumlan sadece bejeri sermaye yaymalda kalmaz,
aym zamanda sosyal kurallar ve normlann 9e5itli jekillerini gostererek sosyal
sermayeye de 90k onemli katki saglarlar. Bu katki sadece ilkogretim ve lise
diizeyinde deg;il, daha yiiksek ve profesyonel egitim diizejierinde de ortaya
9ikmaktadir. (Dmegin doktorlar sadece tip egitimini degil, aym zamanda
Hipokrat yeminini de ogrenirler (Fukuyama, 2001: 18). Benzer jekilde her
alanda egitimciler kendilerine birakilan ogrencilerin ebeveynleHn emaneti
oldug;unu diijiinebilirler.
Devletler, ozellikle miilkiyet haklan, adalet ve kamu giivenligi olmak
iizere gerekli kamu malianm etkin bir jekilde saglayarak, dolayli bir §ekilde
sosyal sermayenin yaratilmasmi hizlandirabilirler. Bo)dece istikrarh ve giivenli
bir ortamda rasyonel bire)ierin tekrarlanan karjiLkk ili§kilerinin bir sonxicu
olarak, giiven unsuru biiyiik bir olasililda kendilig;inden artar (Fukuyama,
2001: 18). B6)4e bir politika -omegin bir kamu mail olarak adalet
hizmetlerinin saglanamayiji nedeni)de ortaya 9ikabilecek mafya gibi- negatif
bir sosyal sermayeyi de er^elleyici bir politika olabilir.
Devletler, ozel sektore veya sivil toplvima birakildigmda daha iyi
yapilacak olan faaliyetleri iistlenmeye bajladildannda, sosyal sermaye
iizerinde ciddi bir negatif etkiye sahip olabilirler. Eger devletler organize
edilen her tiirlii i§e girerse, insanlar orgiitler i9inde devlete bagh olarak
hareket eder ve birbirleri)4e 9ali§ma yeteneldeHni gelijtiremezler (Fukuyama,
2001: 18). Tam tersine uygun bir politika ile devlet oi^tlerine oranla sivil
orgiitleHn sayismi artimiak sosyal sermayenin yayginla^masina neden olur.
B6)4e olmakla birlikte devletin ekonomi plancilan ve biirokratlan yerel
kojullarla ilgili pratik bi^Eere tam olarak sahip olmaz; aynntili yerel bilgilere
sahip ohnak sadece organize toplumsal gmplarla ortaklik yapilarak
saglanabilir (Skidmore, 2001: 71). B6)dece devletler sivil toplumla ortaMik
yapma, mevcut kirsal halka ilijkin aglan birlejtirerek bajanh projeleri
destekleme, kaynak temininde yardimci olma ve di§sal olarak rehberlik
yapma gibi yollarla sosyal sermayeyi gelijtirip kuwetlendirebilir (Portes ve
Landolt, 2000: 547). B6)4e bir politika birlejtirici (linkii^ sosyal sermayeyi
gii9lendirerek daha etldli ekonomik sonu9larm ortaya 9ikmasma neden
olabilir.
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4. SiiU tcplum Son a9iklamalardan sivil toplumun veya diger bir deyimle
NGO'lann (non-govermental oi^anization) sosyal sermayenin bajka bir
potatisiyel kaynagi olarak ortaya 9ikabilecegi goriilmektedir. Sosyal sermaye
ve sivil toplumun onemini geleneksel olarak kabul eden 90k sayida Batili
iilkelerin yam sira, 199011 yiUardan itibaren 90k sayida gelijmekte olan
iilkelerde de NGO'lann sayi ve faaliyetlerinin hizlandigi goriilmektedir
(Fukuyama, 2001: 19). Devlet tarafindan kamu mail saglanamadigi
durumlarda bu kurumlann ortaya 9ikardigi sosyal sermaye farldi bir se9enek
svinmaktadir. ^iinkii sivil toplumda olu§an liderler ulajilamayan kamu
mallanm saglaniak i9in iiyelerini harekete ge9irebilmektedirler (Durlauf ve
Fafchamps, 2004:13).
5. Din IB laik d^erier. Sosyal sermayenin bir ba§ka kaynagmm hem din
hem de laik deg;erlerin olabUdigi yazinda ileri siiriilmektedir. Buna gore bazi
sosyal normlar dinsel veya adalet degerlerine dayali olabilirken, bazi
davranijlar da profesyonel standartlar ve kodlar gibi laik degerlere dayali
olabilmektedir (Paldam ve Svendsen, 2000: 342). Tarih, okullar ve ldiniMer
in§a eden ve 9ejitli kamu hizmetleri saglayan, inan9 temelli veya laik
or^tlenme omekleri ile doludur. Bu omeUerde yaygin bir dinsel (omeg;in
Kilise temelli) veya insani (omegin NGO temeli^ bir aizu giiven i9in temel
olu§turmaktadir ^urlauf ve Fafchamps, 2004:13).
6. KuKseUepre. Gelijmekte olan iilkelerde sosyal sermayenin bir bapka
kaynagmm da kiiresellejme oldug;u ileri siiriilmektedir. Kiiresellejme
sermayenin tajiyicisi oldi]g;u gibi, aym zamanda fikirlerin ve kiiltiiriin de
tajiyicisidir. Herkes kiiresellejmenin bir jekilde yerli kiiltiirlere zarar
verdiginin ve gelenelderi tehdit ettiginin farkmdadir. Fakat aym zamanda
yeni fikirleri, alijkanliklan ve onemli pratikleri de saglayabilir. Qoga
topluluMar i9in temel sorun bu siire9 sonucunda kazan9li 9ikip 9ikamadiklan
olmaktadir (Fukuyama, 2001: 19).
7. Eldztromk aglar IB araftmlrrast ^rekm diger baglar. Makro sosyolojik
diizeyde onemli bir konu elektronik aglann sosyal semiaye iizerinde nasil bir
etkiye sahip olabilecegi ile ilgilidir. Putnam'a gore elektronik bir forumda
bultijma tam olarak bir bovling oyunimda veya salonda kai^ilajmaya karjilik
gelmez. Bazi durumlarda sivil katilim ve sosyal sermaye. azalirken, bxmu
der^eleyecek §ekilde ijyeri 9ali5ma ortamimn sosyal sermayeyi gelijtirici rolii
biiyiiyebilir. Diger bir ifadejle eger bir benzetme yapilacak olursa, "birinci
termodinamik-sosyal sennaye kanunu''na gore sosyal sermaye ne yaratilabiUr
ve ne de yok edilebilir, ve sadece yeniden dagitilabilir bir ozellige sahip
oiabilir (Putnam, 1995: 77). Putnam, bu konuda 9ejitli sorular sorarak,
ashnda konularm hambgim ve arajtirmayi gerektirdigini gostermektedir.
Biitiin bu a9iklamalarda aile, devlet, sivil toplum, din ve kiiresellejme
gibi olgulann onemli bir sosyal sermaye kaynagi olarak ileri siiriildiigii ve
sosyal sermayeye yonelik politikalann onemli bir par9asi olabilecekleri
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anlajilmaktadir. Bunionla birlikte bunlann tamaminm ^ejidi faydalan ortaya
kopbildigi gibi bir takim maliyetleri de ortaya ^lkarabildilderi ve hatta sosyal
sermayeyi olumsuz bir jelolde etkileyebildikleri de vui^anmaktadir.
Bunlann 9ogu ifin onceden kesin sonu^lan sojdeyebilmek zordur. Woolcock
ve Narayan'in (2000: 236) ^lkarsamalanndan hareketle denilebilir ki:
1. Ne devlet ne de toplum kendiliginden iyi ya da kotli degildir. Ortak
hedefler uzerinde hiikiimetler, firmalar ve sivil gmplann farkk etkileri
bvilvinmaktadir.
2. Devletler, firmalar ve topluluMar genij temelli siirdiiriilebilir
katkinmayi desteMemek igin gereldi kaynaklara sahip olabilirler, fakat
kalkmmaya katla saglayabilmeleH i^in, bunlann hem kendi iginde ve hem de
aralannda yiiriittiilderi tamamlayicdiMar ve ortaklildar onemli ve gereklidir.
3. Devletin farkli sektorlerde pozitif kaUanmaya ilijkin bir kisim
sonuflarm ortaya 9ikmasim kola)da5tirma rolii 90k onemlidir. Qinkii devlet
kamu mallan (istik^rli para, kamu sagbgi, egitim gib^ ve hukuk kurallannm
(miilkiyet haklan, konujma ve demek kurma 6zgiirlug;ii gibi alanlarda) nihai
hakemi, yaptinmcisi ve esas saglayicisidir. Aym zamanda sinif, etnik, irk,
cinsiyet, siyaset ve din suurlan arasinda yararli birliMeri siirdiirmeyi en iyi
destekleyebilecek bir aktor konumundadir. Hiikiimet ve vatandaj faaliyeti
arasinda sinerjinin ortaya 9ikabilmesi bunlann tamamlayiciligina ve birbirleri
ile kenetlenmijligine bagkdir. Tamamlayicilik kamu ve ozel aktorler arasinda
karjibMi destekleyici ilijldleri gosterir ve yasal 9er9eve i9inde yiiriitiiliir.
Kenetlenmijlik ise vatandajlar ve kamu kurumlannin iletijimini saglayan
baglann dogasim ve boyutunu gosterir.
Ozellikle 3. maddeden anlajilabilecegi gibi, aslinda hmnd en iyi politika,
diger kurumlara gerek duyulmaksizin devletin bir9ok kamusal hizmeti
saglayabilmesidir. Buna gore en iyi sosyal sermaye politikasi, iyi ijleyen yasal
kurumlan ve devlet orgiitlerini geli^tirmij olmak ve prensipte pozitif tiim
sonu9lan kuliip ve ag;lan dikkate almadan ger9ekle5tirmektir. Omegin ticari
sozlejmelerde olujan giiveni teorik olarak yasalar ve mahkemeler yolu}da
ger9ekle5tirebilmek, vergiler yolu)da gelirleri yeterli diizeyde artirmak ve
kamu mallanni daha diijiik bir maliyede saglamak bunlar arasinda sayilabilir
purlauf ve Fafchamps, 2004: 13).
Ote yandan kuliipler, aglar ve toplum temelli goniillii oi^der de
ekonomik miibadele ve kamu mail dagitiminda etldnligi artirabilirler. Bunlar
tipik olarak ikiiid en iyi 96ziimlerdir. Eger devlet tarafindan kurulan disiplin
goniillii bir jekilde kabul edilmezse; kamu mah saglayacak olan hiikiiinet
9abalan etkinsiz ve muhtemelen bajansiz olabilir, vei^iler yeterli ve adil bir
jekilde toplanamayabilir, kurallara uyuln^yabilir, memurlar yozlajabilir,
bedavacilik hiikiim siirebilir ve herhangi bir iilkede ticari sozlejmeleri
giivenceye almak i9in yasa ve mahkemeler yetersiz kalabiUr. Qjgunliikla
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mahkeme maliyetini bEe kai^ilamakta zorlanan insanlann bulundugu yoksul
iilkelerde bu yetersizlik 90k daha ciddidir. B6)4e bir ortamda kijisel guven,
yasal kurumlar ve gayri resmi kurumlann bir bilejimi gerekli olmaktadir
purlauf ve Fafchamps, 2004: 13-14).
Sen'in belirttigi gibi, farldi iilkelerin karjilajtiklan zorluMann yaru sira
kazanilan bajanlann da bir sonucu olarak, kalkinma konusunda benimsenen
kapsamli ve 90k yanli bir politika yaklajimi a9ikliga kavujmaktadir. Bu
yaklajim piyasalan a9mak ya da dogru fiyatlan vermek gibi tek bir 96ziim
arayiji yerine, birbirini gii9lendiren farkli kurumlan ^psayan ve farldi
alanlarda ej zamanli ilerleme saglamayi hedefleyen biitiinlejtirilmij 90k yonlii
bir kalkinma yaklajimdir (Sen, 2004: 179-181). Sosyal sermaye perspektifi de
bu yakla?imi destekleyecek yonde bir egilimi temsil etmektedir. Sosyal
sermayeyi ortaya 9ikaracak devlet ve devlet di§i tamamlayici kurumlar bu
yaMajimin onemli birer parfasim olujturmaktadir. Bu perspektif devletin ve
diger kurumlarm kenetlenmij olmasim ve katilimci bir yonetijimin
sergilenmesini i9ermektedir.

soNug
Bu 9ali§mada sosyal sermaye kavrami ekonomik kalkmma iizerindeki
etkileri a9ismdan ele alinmijtir. Sosyal sermaye ortaklaja faaliyetleH
kolaylajtiran ve toplumsal diizeyde verimliligi artuan giiven, nonnlar ve aglar
jeklinde tanimlanmaktadir. Sosyal sermaye resmi kurum ve diizenlemelerin
otesinde yuz yiize ilijkiler ve sosyal yapilar i9inde ortaya 9ikan bir olgu
olmakla beraber, daha geni§ anlamda devlet ve resmi kurumlann siire9
iizerinde onemli bir rolii bulunmaktadir.
iktisat biliminde sosyal sennaye rasyonellik varsayimi ile g6lgelenmi§,
geleneksel iiretim faktorleri arasmda sayilip sayilamayacagi bakimmdan
tereddiitle kai^ilanmi? ve uzun bir zaman boyunca gerektigi jekilde ele
alinamamijtir. Bu baglamda 9ogu kez duygular ve kijisel ilijkilerin iktisadi
analizlerde kullanilmasmm zorlugu dile getirilmijtir. Boyle olmakla beraber
son zamanlarda yapilan ekonomik arajtirmalarda sosyal ilijkilerin ekonomik
davramjlan onemli 6l9iide etkiledigi, belirledigi ve bu yiizden dikkate
alinmasi gerektigi ileri siiriilmektedir. Bima gore sosyal sermaye diger
sermaye jekiUeri gibi zenginlik iireten bir degeri gostermektedir. Toplunila
ekonomik faaliyetler sosyal ilijkilerle kenetlenmij bulvmmaktadir. Sosyal
sermaye farkliliklan bazi iilkelerin digerlerine gore ni9in daha fazla geli§m^
olugunu a9iklayabilmektedir.
Kalkmma iktisadmda arkadaj, akraba ve topluluk iUjkilerinin adalet ve
karjiliklilik gibi ilkelerle ekonomik davranijlan belirledigini ve bu ilijkilerin
bajanh bir jekilde i§ledigini ileri siiren bazi 9alijmalar bulunmaktadir.
Bununia birlikte genel olarak modemlefme teorisi, neoklasik kalkinma
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teorileri ve bagimMik okulu kendi perspektifleH i9inde sosyal sermayeyi
kalkinmanm bir ei^eli olarak degerlendirmi§lerdir. Bu tiir degerlendirmeler
198O'H yillandan itibaren neoliberal ve devlet9i savlarla da siirdiiriilmiijtiir.
B6)4e olmakla birlikte 199O'h yillardan itibaren sosyal sermaye ekonomik
kalkinmada temel bir unsur olarak goriilmeye bajlamijtir. Dogu Asya'nm
hi7ii ekonomik biiyiimesi, az gelijmij iilkelerdeki ekonomik geHlik ve hatta
gelijmi? iilkeleniela bolgesel kalkinma politikalannm bajansi sosyal sermaye
lie a9iklanabilmektedir.
Zaman zaman sosyal sermayenin geli?mi$ iilkelerde ekonomik
performansi etkileyebilecegine dair ilijkilerin yetersiz oldugunu a9iklayan
9ali§malar ortaya 9ikmi5tir. Yine de bu 9ali5malann farldi yorumlarmda,
ozellikle a^eli§mi§ iilkelerde sosyal sermayenin hala onemli bir unsur oldugu
gorii§ii agirhk kazanmijtir. Buna gore sosyal sennaye karjilikh yarark
miibadele ilijkilerini artirmakta, ortak faaliyet problemlerinin 9oziimiinii
kola)4a5tirmakta, gozetleme ve i§lem maliyetlerini azaltmakta, bilgi pajdajimi
saglayarak yenilikleri tejvik etmekte, hnlganliklarda destek saglamakta,
siyasal siire9te katiLmi saglayarak yonetimde verimliligi artirmakta ve
yoksullugun azaltilmasmda desteMeyici bir se9enek simmaktadir. Sosyal
sennaye bu yollarla verimlilik artiji ve maliyet azaliji ortaya 9ikannakta,
devlet ve piyasa arasmda tamamlayici ve ikame edici roller oynamaktadir.
Sosyal sermayenin ekonomik kalkinmaya katki saglayabilecegi genel
olarak kabul edlLmekle beraber, kavramm kullamlmasmdaki acelecilik,
kavrama yonelik gostergelerin 9e5itliligi, ortodoks kalkmma politikalanni
me§rula§tirmasi veya bunim karjismda devletin roliinii ihmal etmesi gibi
farldi teorik elejtiriler ortaya 9ikmi§tir. Aynca uygulamada sosyal sermayenin
bir kisim negatif etkilere yol a9abilecegi ileri siiriilmii§tiir. Omegin yeni
tekniklerin kabul edilmesini engelleyebilecegi, ag dijmda kalanlara herhai^i
bir jey sunamayacagi ve hatta bunlann ekonomik kaynaklara ulajmasixii
ei^elleyebilecegi, zarark oi^tlenmelerin ortaya 9ikabilecegi ve bu
nedenlerden dolayi ekonominin daha yavaj biiyiimesine yol a9acagi gibi
savlarla sosyal sermaye ele^tirilere konu oknaktadir.
Btmvinla birlikte sermayenin zarark kullanim alanlannm diger sermaye
jekilleri i9in de ge9erk olabilecegi diijiiniilmekdir. Bu yiizden pozitif
sonu9lar iireten sosyal sermayeye yonelik politikalar geli§tirilebilir. Bu
baglainda birey, aile, devlet, sivil toplum, din ve laik degerler, kiiresellejme
siireci, elektronik aglar ve ijyeri 9alifma ortamlan yarark olacak sosyal
serniayenin gelijtirilmesinde onemk rol oynayabilirler. Bu aktorler arasmda
pozitif bir sinerjinin ortaya 9ikabiknesi tamamlayicikga ve kenedenmijlige
bagkdir. Bu kenedenmijligin pozitif sonu9lan ortaya 9ikarabilmesi i9in diger
aktorlere gore devlete ckha onemk roller dii§mektedir.
Devletin ve piyasanm yetijemedigi yerlerde sosyal sermayenin rolii
goniilliiliik esasina dayakdir. Goniilliiliige dayak ekonomik faakyederin
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bajansi giiven ve giivenilir insanlann yeterli miktarda olmasina bagkdir. Bu
yuzden gii^lii devletler, sadece giiflii piyasalan degil, aym zamanda giiven
saglayan genij orgiitlenmeler ve gii^lii topluluklar gerektirmektedir. Kijisel
giiven, gayri resmi sivil kurumlar ve resmi devlet kurumlannm uygun bir
bilejimini gerektiren bu yaklajim, sadece piyasa veya sadece devlet merkezli
ele al^lara onemli bir se9enek sunmaktadir. Bu sefenek ozellikle devletin,
piyasalann ve sivil toplumun zayif oldug;u azgeli^mi? ekonomilerde daha
fazla onem arz etmektedir. Bojdece sosyal sennaye ile ilgili yapilan
tartijmalar sivil toplumu daha fazla dikkate alan ve daha demokratik bir
kalkmma 9er9evesi siuimu? olmaktadir.
KAYNAKgA
ABOM B. (2004), Social Capital, NGOs, and Development: a Guatemalan
Case Study, Deidoprrent inPractke, Vol. 14, No. 3, April, pp. 342-353.
AMN, S. (1991), Eptsiz Gdi^ms: Qwe Kapitalkrrirm Tcplumsal Kurulu^lan
Uzerine DenerrB, (<5ev. A. KOTlL), Arba Yayinlan, istanbvJ.
ANNEN, K. (2003), Social Capital, Inclusive Networks, and Economic
Perfonnance, Joumai (f Economic Behnior & Orgirnzation, Vol. 50, pp.
449-463.
ARROW, J. K. (1972), Gifts and Exchai^es, Philacf^ and Public Affairs,
Vol. 1, No. 4, Summer, pp. 343-362.
ARROW, K., (2000), Observations on Social Capital, Sodal Capital: A
Muli^aoeted perspective, (Eds. P. DASGUPTA and I. SERAGELDIN),
The World Bank, Washington D.C, pp. 3-5.
BALDACCEilNO, G. (2005), The Contribution of 'Social Capital' to
Economic Growth: Lessons from Island, Jurisdicticns The Round Table,
Vol. 94, No. 1, January, pp. 31-46.
BEBBINGTON, A. (2004), Social Capital and Development Studies 1:
Critique, Debate, Progres?, Pro^s in Detdcpnvnt StttJies, Vo. 4, No. 4,
pp. 343-349.
BOEKE, J. H (1934), "The Effects of the Economic Qisis in NetherlandsIndia", Pa^ Affairs, Vol. 7, No. 1, March, pp. 29-41.
BOEKE, J. H. (1936), The Recoil of Westernization in the East,
Affairs, Vol. 9, No. 3, September, pp. 333-346.
BOIX, C and D.N. POSNER (1998), Social Capital: Explainii^ its Orpins
and Effects on Government Performance, British Joumai cf Political
Sdence, Vol. 28, No. 4, October, pp. 686-693.
55

Sermaye, iktisadi Performans ve Kalktnma: Bir Yaztn Taramast
BOURDIEU, P. (1986), The forms of Capital, Handbook cf Tbeory and
Reseanhfor the Sociology (fEduaztion, (Ed. J.G. Richardson), New York,
Greenwood Press, pp. 241-258.
CLARK, C, and J. LEMOO (1988), The Strong State and Development: A
Growing List of Gaveats, State and Deudcfm^nt, (Eds. C GLARK and J.
LEMGO), E. J. BHU Pres, New York, pp. 1-8.
GLEAVER, F. (2005), The Inequality of Social Gapital and the
Reproduction of Qironic Poverty, Worid Dewkprnent, Vol. 33, No. 6,
pp. 893-906.
GOLEMAN, J. (1988), Social Gapital in the Creation of Human Gapital, The
AmsriamJoumalqfSodologii, Vol. 94, pp. S95-S120.
DASGUPTA, P. and I. SERAGELDIN (Eds.) (2000), Sodal CapitaL A
MultfacaedPerspectiw, The World Bank, Washington, DG
DURLAUF, S.N. and M. FAFCHAMPS (2004), Social Qpital, NBER
Wotkir^ Paper, 10485, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, Massachusetts.
ERGAN, F. (1995), Gelijme Yazrni: Ele^tiriler ve Yeni Perspektifler, Gdi^
tktisadu KwamElqtm-Ycmn, (Ed. T. i§GtJDEN, F. ERGAN ve M
TURKAY), Beta Yaymlan, istanbul, ss. 298-428.
EVANS, P. (1996), Government Action, Social Gapital and Development:
Reviewing the Evidence on Synergy, World Deudcpwent, Vol. 24, No. 6,
pp.1119-32.
FAFCHAMPS, M and B. MINTEN (2002), Returns to Social Network
Gapital Among Traders, OKfordEconorricPapers, 54, pp. 173.206.
FAFCHAMPS, M (2004), Social Gapital and Development, Departnm: cf
Econonics Discussion Paper Series, No. 214, University of Oxford,
December.
FEDDERKE, J., R DE KADT and J. LUIZ, (1999), Economic Growth
and Social Gapital: A Critical Reflection, Tbeory and Society, 28, pp. 709745.
FUKUYAMA, F. (2001), Social Gapital, Qvil Society and Development,
Tbird World Qiarteriy, Vol. 22, No. 1, pp.7-20.
GLAESER, E. L, D. LAIBSON and B. SAGERDOTE (2002), An
Economic Approach to Social Gapital, Tbe EcxxTcmc Journal, Vol. 112,
No. 483, November, pp. F437-F458.
GRANOVETIER, M (1973), The Strength of Weak Ties, The Amerimn
Journal cfSodolcQ/, Vol. 78, No. 6, May, pp. 1360-1380.
56

§evket TUYLUO6LU
GRANOVETIER, M. (1985), Economic Action And Social Structure: The
Problem Of Embeddedness, The Anvrican Jamid (f Sociology, Vol. 91,
No. 13, November, pp. 481-510.
GROOTAERT C and T. van BASTELAER (Eds.) (2002), Role cf Sodal
Capilal in DeveL^mvnt: An Errpiriad Assessmsnt, Cambridge University
Pres, West Npck, New York
HAMFAN, L. J. (1916), The Rural School Commxmky Center, A nmJs cfthe
AmericanAcackn^cfPoliaQdardSodalSdence, 67, pp. 130-138.
HOSEUTZ, B.F. (1970), Ekonomik Kalkmrmnm ScsyJqik Yonleri, (gev. E.T
gELIKKAN), Yann Yayinlari, Ankara.
INGHAM, B. (1995), Eoormics andDeidcprn^ McGruw-Hll, London.
i§GUDEN, T. (1995), Geli^me Kuramlan, GeH^rre iktisadi: KurarrtElqtiriYorum, (Ed. T. i§GUDEN, F. ERCAN ve M. TURKAY), Beta
Yayinlan, istanbul, ss. 140-166.
KNACK, S. (2002) Social Capital, Growth, and Poverty: A Survey of QossCountry Evidence, Role cf Sodal Capital in De'oicpmertt: An Errpiriod
Assessnsnt, (Eds. C GROOTAERT and T. van BASTELAER),
Cambridge University Pres, West Nyack, New York, pp. 42-81.
KNOWLES, S. (2005), Tlie Future of Social Qpital in Development
Economics Research, A Paper Preparedfor the WIDER JuMee O^fermE,
TheFutwecfDeudxpnentEoononics, University of Otago, Helsinki, 17-18
June.
KRISHNA, A. and N. UPHOFF (2002), Mapping and Measuring Social
Capital Through assessment of Collective Action to Conserve and
Develop Watersheds in Rajasthan, India, Role cf Scdal Capital in
Deidoprrent: An Enpiriod Assessment, (Eds. C GROOTAERT and T.
van BASTELAER), Cambridge University Pres, West Nyack, New
York, pp. 85-124.
LEHTONEN, M. (2004), The Environmental-Social Interface of
Sustainable Development: Capabilities, Social Capital, Institutions,
Eoolo^calEomcmcs, 49, pp. 199-214.
LEVIS, W A. (1966), Sinirsiz Emek Arzi ile iktisadi Kalkmma, (Qsv. M.
BERK), iktisadi Kalkmma: Se?me Yazdar, (Der. M. BERK, F. GORUN
ve S. iLKiN), ODTU idari ilimler FakOltesi Yayinlan No: 6, Ankara
ss. 89-131.
MHAYLOVA, D. (2004), Social Qpital in Central and Eastem Europe: A
Critical Assessment and Literature Review, Pdicy Sti^dies Series, Central
European University Pres, Hungary.
57

Sermaye, iktisadi Performans ve Kalktnma: Bir Yaztn Taramast
NARAYAN D. and L. PRITCHETT (1997), Cents and Sociability:
Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, Policy Research •
WorkingPaper, No. WPS 1796, World Bank
NORTH, D.C (1991), Institutions,/awrTw/ cfEcononscPerspectiw, Vol. 5, No.
1, Winter, pp. 97-112.
OLATE, R- (2003), Local Institutions, Social Capital and Qpabilities:
Challenges for Development and Social Intervention in Latin America,
Center For New Institutional Sodal Sdenass Senimrs,

Washington

University, October 29.
PALDAM, M. and G.T. SVENDSEN, (2000) An Essay on Social Capital:
Looking for Fire Behind The Smoke, Etmpean Journal cf Political
Eoanany, VoL 16, pp. 339-366.
PAXTON, P. (1999), Is Social Capital Declinii^ in the United States? A
Multiple Indicator Assessment, The AwEriom Journal cf Soddogy, VoL
105, No.l,July, pp. 88-127.
PIAZZA-GEORGI, B. (2002), The Role of Human and Social Capital in
Growth: Extendir^ Our Understanding, Camhic^ Journal cfEoanonis,
Vol. 26, No. 4, pp. 461- 479.
POLANYI, K. (1986), Bu0i Dcn^itm, (gev. A. B U 6 R A ) , Alan Yayinlan,
istanbul.
PORTES, A. and P. LANDOLT (2000), Social CapitaL Promise and Pitfalls
of Its Role in Development, Journal cf Latin Ameriom Studies, VoL 32,
No. 2, May, pp. 529-547.
PUTNAM, R D. (1993), The Prosperous Community: Social Capital and
Public Life,
TJx Ameriom Prospect, No.
13, SpHr^,
http://xroads.virginia.edu/^iYPER/DETOC/assoc/13putn.htinl,
12.05.2006.
PUTNAM R D. (1995), Boi^dir^ Alone: America's Declinir^ Social Capital,
Journal cfDentxracy, Vol 6, No 1, pp 65-78.
PUTNAM, R D. (2000), Bcnilir^ Alons The CdL^e andRedxal cfArraicm
Coirmmty, Simon and Schuster, New York
PUTNAM, R D., R LEAONARDI and R Y. NANETTI, (1993), Making
Demxracy Work: due Tradition in Modem Italy, Princeton University
Press, Princeton.
ROSTOW, W W. (1966), iktisadi GdiprBrmMerhalderi: Komiimst anaymBir
Man^ta, (^ev. Yol^, Tiirkiye Ticaret Odalan Sanayi Odalan ve Ticaret
Borsalan Birligi Matbaasi, Ankara.
58

SABATIM, F. (2006a), Social Capital, Public Spending and the Quality of
Economic Development: The Case of Italy, FEEM Weeing Paper, Eni
Enrico
Mattei
Foundation,
Afflan,
January,
http://www.socialcapitalgate-way.org/eng-researchinterests.htm,
16.06.2006.
SABAUM, F. (2006b), The Empirics of Social Qpital and Economic
Development: A Critical Perspective, FEEM Warkir^Pcq)er, Eni Enrico
Mattei.
Foundation,
Milan,
January,
http://www.socialcapita^ateway.org/eng-researchinterests.htm,
16.06.2006.
SCHMID, A A (2000), Affinity as Social Capital: Its Role in Development,
Journal cfSodo-Eccnonics, 29, pp. 159-171.
SCHULTZ, T. W. (1966), Bejeri Sennaj^j^ Yapilan Yatmm, (gev. F.
GURKAN), tktisadi Kalkmra: Sepne Yaztlar, (Der. M. BERK, F.
GORIJN ve S. ILKIN), ODTU Idari ilimler FakOltesi Yayinlan No: 6,
Ankara, ss. 406-424.
SEN, A. (2004), Oz^irUikleKalkmmt, (Qsv. Y. ALOGAN), Aynnti Yayinlan,
istanbul.
SERAGELDIN, I. and C GROOTAERT (2000), Defining Social Qpital:
An Integrating View, Sodal Q^ntaL A Mub^acOed perspeake, (Eds. P.
DASGUPTA and I. SERAGELDIN), The World Bank, Washington
D.C, pp. 40-58.
SKIDMORE, D. (2001), Qvil Society, Social Qpital and Economic
Development, (Mal Sodety, Vol. 15., No. 1, pp. 53-72.
SOLOW, R (2000), Notes on Social Capital and Economic Performance,
Sodal Capital: A Muh^aosted Perspectke, (Eds. P. DASGUPTA and I.
SERAGELDIN), The World Bank, Washington D.C, pp. 6-10.
TEMPLE, J., JOHNSON, P.A (1998), Social QpabiHty and Economic
Growth, The Quarteriy Joumd cfEcmonics, Vol. 113, No. 3, Augiost, pp
965-990.
WAGNER, P. (1996), Moderdi^n Scsydqisi, (^ev. M KljgUK), Samial
Yayinevi, istanbul.
WEBER, M (1997), Prvtstan Ablakt IB Kapitalizmin Ruhu, (^ev. Z.
GURATA), Ayra? Yaymlan, Ankara.
WOOLCOCK, M (1998), Social Capital and Economic Development:
Toward A Theoretical Synthesis and Policy Framework, Theory and
Sodety, VoL 27, No. 2, Apnl, pp. 151-208.

59

Sermaye, iktisadi Performans ve Kalkinma: Bir Yaztn Taramast
WOOLOOCK, M. and D. NARAYAN, (2000), Social Qpital: Implications
For Development Theory, Research, and Policy, The World Bark
Reseanh Okener, Vol. 15, No. 2, August, pp. 225-249.
WOOLOCXX, M. (2001), The Place of Social Capital in Underetanding
Social and Economic Outcomes, The CoTtrihuOcn (f Hunun and Social
G^md to Sustained Eocncmc Grvuth and Wdl-Being, International
Symposium Report, Human Resources Development Canada (HRDQ
and OECD, Chapter 5, pp. 65-88.
WORLD BANK (1997), WoM Deudopnent Report 1997: The State in a
h
ld New York
WORID BANK (2006), Social Capital, http://web.worldbankoi^
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOaALDEVELOPMENT/
EXTrSOaALCAPITAL/0,,menuPK:401021 ~pagePK:149018 -^iPK
:149093 -dieSitePK:401015,00.html, 19.06.2006.

60

