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Konuşma Özeti
Orta Çağ boyunca dünyanın gelişmiş bölgeleri arasında bulunan Orta Doğu, 1700’lere gelindiğinde
ekonomik açıdan geri kalmış bir bölge olarak görülmeye başlamıştı. Bu değişimin ana nedeni Batı Avrupa
ekonomik kurumlarını yenilerken Orta Doğu’nun hukuksal altyapısının değişmemesidir. Darboğazlar
yaratan kurumlar arasında sermaye birikimini engelleyen İslam miras hukuku; modern teknolojilerin
üretkenliğini arttıran tüzel kişilik kavramının İslam hukukunda bulunmayışı; ve çeşitli yararlarına karşın
kaynakların üretkenliğini sınırlayan vakıf kurumu sayılabilir. Ekonomik kalkınmanın önündeki bu engeller
19. yüzyılda başlatılan radikal reformlar yoluyla büyük ölçüde aşılmıştır. Yine de geleneksel İslam hukuku,
Orta Doğu’nun günümüzdeki zaaflarının nedenleri arasındadır. Örneğin bölgedeki özel sektörlerin zayıflığı
ve eğitim seviyesinin düşüklüğü buna dayandırılabilir.
Biyografi
Timur Kuran, halen Duke Üniversitesi’nde ekonomi ve siyaset bilimi profesörü olarak çalışmakta olup
Gorter Ailesi İslam Bilimleri Kürsüsünü de yürütmektedir. Genel araştırma alanı sosyal değişim, özellikle de
kurumlarla tercihlerin evrimi üzerinedir. Kuran, Orta Doğu ekonomi tarihi ve düşünü üzerine dünyaca ünlü
bir otoritedir. Sabancı Üniversitesi’nde vereceği konuşmasının da konusu olan son projesi, gerek Orta
Doğu’nun ekonomik başarılarında gerekse ekonomik kurumlarının zamanla durgunlaşarak bölgenin geri
kalmasında İslam’ın rolü üzerine kapsamlı bir çalışmadır. Başlıca yapıtları arasında Harvard Üniversitesi
Yayınları’ndan çıkan Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification ve
Princeton Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism
yer almaktadır. Bu yapıtlar Türkçe dahil bir çok dile çevrilmiştir. Timur Kuran, Robert Lisesi’nden mezun
olduktan sonra Princeton Üniversitesi’nden lisans derecesini, Stanford Üniversitesi’nden de doktorasını
almıştır. Ardından 1982-2007 yılları arasında University of Southern California’da çalışmıştır. Kuran aynı
zamanda Princeton’daki Institute for Advanced Study’de; John Olin Ziyaretçi Profesörü olarak University of
Chicago Graduate School of Business’ta; ziyaretçi öğretim üyesi olarak da Stanford Üniversitesi’nde görev
almıştır. Halen, International Economic Association’ın yönetim kurulu üyeliğini ve Cambridge Üniversitesi
Yayınları’nda bir kitap serisinin editörlüğünü yürütmekte olup beş bilimsel derginin editörler kurulunda yer
almaktadır.
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Abstract
Though economically advanced in the Middle Ages, the Middle East was exhibiting clear signs of economic
backwardness by 1700. The reason for this transformation is that key components of the region’s legal
infrastructure stagnated as Western Europe experienced economic modernization. Among the institutions
that generated evolutionary bottlenecks are the Islamic law of inheritance, which inhibited capital
accumulation; the absence in Islamic law of the concept of a corporation, which hindered the exploitation
of advanced technologies; and the waqf (vakıf), which, for all its advantages, locked vast resources into
unproductive organizations for delivering social services. These obstacles to economic development were
largely overcome through radical reforms initiated in the nineteenth century. Nevertheless, traditional
Islamic law remains a factor in the Middle East’s ongoing economic disappointments. The lasting
consequences of traditional Islamic law include the weakness of the region’s private economic sectors and
its human capital deficiency.
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Timur Kuran is Professor of Economics and Political Science, and Gorter Family Professor of Islamic Studies
at Duke University. His research focuses on social change, including the evolution of preferences and
institutions. He is a leading authority on the economic history and thought of the Middle East. His current
projects include a multi-volume study of the role that Islam played in the economic rise of the Middle East
and, subsequently, in the institutional stagnation that accompanied the region’s slip into a state of
underdevelopment. Among his publications are Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of
Preference Falsification (Harvard University Press) and Islam and Mammon: The Economic Predicaments of
Islamism (Princeton University Press), each translated into several languages, including Turkish. After
graduating from Robert Lisesi in 1973, he went onto study economics at Princeton University (AB 1977)
and Stanford University (Ph.D. 1982). Between 1982 and 2007 he taught at the University of Southern
California. He was also a member of the Institute for Advanced Study in Princeton, the John Olin Visiting
Professor at the Graduate School of Business, University of Chicago, and a visiting professor of economics
at Stanford University. He is currently a member of the Executive Committee of the International Economic
Association, edits a book series for Cambridge University Press, and serves on the editorial boards of five
academic journals.

