
DÜNYANIN EN GELİŞKİN ÜLKELERİ  

Değerli arkadaşlar, 8 milyara ulaşan İnsan nüfusu, 193'ü Birleşmiş milletler üyesi olan toplam 247 

ülkede yaşıyor. Bu ülkeleri bir çok bakımdan ele alarak inceleyebilir, kıyaslamalar yapabiliriz:  

Milyon kişi olarak, Çin (1430) ve Hindistan(1410) en çok nüfusu olan 2 ülkedir; ardından ABD (337), 

Endonezya (274), Pakistan (231) ve Brezilya (214) geliyor. Türkiye 86 milyon (%1,1) nüfusla 18'inci 

sıradadır.  

Toprak büyüklüğü (milyon km2) bakımından ilk beş ülke şöyle sıralanıyor; Rusya (17,1) , ABD (9.1) , 

Çin (9,6) , Kanada(9,1) ve Brezilya (8,5)..... 37. sırada Türkiye 783 bin km2 (% 0,6) bulunuyor.  

Toplam 149 milyon km2 olan Dünya karalarının, Antarktika (14,2), Grönland (2,2) ve bir kısım Çöller 

(7,6) dışında kalan yaşanabilir karaların toplamı ~125 milyon km2 dir.. 

Bu durumda km2 deki ortalama insan yoğunluğu Dünya genelinde; 

8 milyar/125 milyon km2 = 64 kişidir. (Türkiye'de 110) 

2022 itibariyle Ülke Gelirlerinin toplamı ¨96 trilyon $ dır; buna göre Dünyada kişi başına gelir ~12 bin 

$ demektir. (Türkiye'de 8 bin $) ... Bu ortalama gelir ülkelerarası bir kıyas parametresidir sadece; oysa 

daha önemli olanı gelirin Toplum içerinde "adil paylaşım" ıdır... Adil paylaşımı gösteren matematik 

ifade Gini katsayısı (indeksi) olarak bilinir.  

"Gelir dağılımında eşitlik derecesinin göstergesi" olan Gini indeksi Dünya geneli için 0,67 dir... 0-1 

arasında olan bu sayı ne kadar büyükse gelir dağılımı o derece eşitsiz, adaletsiz anlamına gelir. 

Gelişmiş toplumlarda bu sayı 0,25-0.30 arasındadır. (Türkiye'de 0,42) 

Ülkelerin birbirleriyle kıyaslanmasında bir başka önemli, nesnel faktör ortalama yaşam süresidir.. 

Besin ve Sağlık olanakları (Tıp/Farma teknikleri) geliştikçe ortalama insan ömrü her yıl yaklaşık 100 

gün uzamaktadır; Dünyada ortanca yaş 30 dur; yani dünya nüfusunun yarısı, 4 milyar insan 30 yaş 

altında genç nüfustur.; bu durumda "küresel ortalama ömür yaklaşık 60 yıldır" diyebiliriz*. Gelişmiş 

ülkelerde ortalama ömür 80 yaş üzerindedir. Türkiye'de 66 yıldır. 

*** 

Bu uzunca girişten sonra "Gelişkinlik" konusuna gelebiliriz.. Değerli arkadaşlar, Gelişkinlik sadece 

ekonomik ilerleyiş, kalkınmışlık, maddi varsıllık olarak algılanmamalıdır... Laiklik temelinde 

Demokrasi...Hukuk (kadın, çocuk, hayvan, doğa hakları) Bilim, Teknoloji, Sanat, Spor, Sağlık, ve 

küresel barışa olumlu katkı... boyutları olan bir üst kavramdır Gelişkinlik (gelişmiş olmak)  

Batı dillerinde kalkınmışlık ve gelişkinlik için yani hem ekonomik hem de kültürel anlamda ilerlemiş 

olmak karşılığı tek sözcük, "development" kullanılıyor...  

Yukarıda saydığımız nesnel , ekonomik kriterlerin yanında kültürel kriterler açısından da en önlerde, 

Çağımızın en gelişkin ülkeleri, başta ALMANYA olmak üzere, İSVİÇRE, HOLLANDA, 

DANİMARKA, iSVEÇ, NORVEÇ, FİNLANDİYA''dan oluşan 7 ülkedir. (bkz. Harta) Bu 7 gelişkin 

ülkenin toplamına " 7G " diyelim.*  

7G'nin nüfusu ~130 milyon ( % 1,6) Toprak alanı ~1600 km2 (%1,2) dir. Milli geliri ~ 8 trilyon $ 

(%8) ve Kişi başına ortalama gelir 60 bin dolardır... Gelir dağılım adaleti göstergesi Gini katsayısı 

ortalama 0,30 dur. [Dünyada Gini katsayısı en düşük (0,24-0,25) ülkeler Slovakya, Slovenya, 

Çekya...] 7G'de ortalama ömür 80 yılın üzerindedir.  

Dünya ortalamasının 5 katı Ortalama geliri olan ve yine Dünya ortalamasından 4/3 kat uzun yaşayan 

bu sağlıklı, üretken, gönençli insanların entelektüel yaratıcılıkları da elbette ileri düzeyde olacaktır... 



Netekim, şimdiye kadar "Fizik-Kimya-Tıp" dallarında verilen 630 Nobel ödülünün 130'unu(%20.6) 

7G kazanmıştır; nüfusa göre ödül sayısını kıyasladığımızda görüyoruz ki, ezici bir farkla, Dünya 

ortalamasının 12 katı oranında Nobel ödüllü Bilim insanları ve tabii bir o kadar da teknolojik, tıbbi 

buluş, patent sayısı vs.. var bu 7G'nin.... 

G7 mi, yoksa 7G mi....? ben 7G'yi tercih ederdim... 

Sevgilerimle... 

___________________  

* En zengin 7 ülke birliği olan G7 ile (ABD, Kanada, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya) ile 

karıştırılmasın! 
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