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Teşekkür          v

Teşekkür

Bu kitap, genel olarak gelir dağılımı ve özel olarak da 
küresel gelir dağılımı üzerine uzun yıllar süren bir çalışmanın 
ürünüdür. Bu denli uzun bir dönem boyunca pek çok şey öğren-
miş olduğum herkese buradan teşekkür etmek olanaklı değil. 
Bu yüzden sadece bu kitabın  yazılma sürecine odaklanacağım. 
Herkesin bildiği gibi, işin en zor kısmı kitabın yapısını  tasar-
lamaktı. Son iki yüzyıldaki  kişisel gelirlerin büyük yeniden 
harmanlanmasıyla, yani  küreselleşmenin dünyadaki gelir dağı-
lımı üzerine  olan etkileri ile başlamaya karar verdikten sonra,  
geri kalan bölümler, tıpkı bir yapboz bulmacasında olduğu gibi, 
birer birer  yerlerine oturdular.

Kitap yazarken karşılaşılan  ikinci en zor  sorun ise  kitaba 
başlamaktır. İlk cümlenin  endişesi. Arkadaşım Neil Planel’in 
-kendisi kurgusal olmayan  düzyazı   yazarıdır- tavsiyesine uya-
rak, bir haftalığına Panama’daki  Bocas del Toro’ya  giderek ki-
taba hızlı bir başlangıç yapmaya karar verdim. Tamamen kitaba 
adanmış bir  haftanın sonunda (arada birkaç kez Karayipler’e  
kaçamak da var) metnin epey bir kısmı tamamlanmıştı.

Harvard Üniversitesi Yayınevinden Ian Malcolm’den, 
kitabın basımını yapmak istediklerini epey önce öğrenmiş 
olmak gerçekten çok mutluluk vericiydi. Bu tür durumlarda  
çoğunlukla olduğu gibi,  bir de şans faktörü işin içine girdi:  
O sıralar Londra’daydım ve kahvelerimizi karşılıklı (yoksa 
çay mıydı?) içerken tüm detaylar  üzerinde anlaştık. Ian’ın bir 
editör  olarak çok önemli katkıları oldu. Tüm metnin üzerinden  
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büyük bir dikkat ve merak içinde geçerken, her zaman yazarın 
yararını ön plana aldı ve gayet  zarafet ve dikkatle  değişiklik 
önerilerinde bulundu. Önerileri  kitabı geliştirmiştir ve yapısına 
ilişkin önerdiği bazı  değişiklikler, kitabı hem daha odaklı hem 
de kolay okunur kılmıştır.

Louise Robbins metnin düzenlenmesinde harika bir iş çıkar-
dı. Gayet işlerliği olan bir yaklaşım üzerinde anlaştık –yazarın 
sesi değişmeden kalacaktı ancak, hatalar  düzeltilecek, tutarsız-
lıkların altı çizilecek ve nihayetinde düzenlenecekti. Kitabı  daha 
da iyileştirdiği için Louise’ye minnettarım. Onunla çalışmak 
gerçekten büyük zevkti.

Harvard Üniversitesi Yayınevinde yardımlarından dolayı,  
referansları kontrol eden Anne McGuire’ye ve bu kitapta 
kullandığım kaynakları ve alıntıları gözden geçiren Stephanie 
Vyce’ye   teşekkür  borçluyum.

Kitabın bölümlerindeki küresel gelir dağılımı ile ilgili 
olan kısımlar,  daha önce pek çok konuşma ve konferanslarda 
sunulmuştu  ve  aldığım geri bildirimler için de çok teşekkür 
ederim. Kuznetz hipotezini yeniden tanımladığım  ve Kuznets 
dalgaları kavramını tanıttığım  Bölüm 2’deki materyaller için, 
mükemmel yazılı yorumlarını bana gönderen Guido Alfani, 
Bob Allen, Christoph Lakner, Peter Lindert, Leandro Prados 
de la Escosura, Walter Scheidel ve kitabın bu kısımlarını  
sunduğum seminerler  ve konferanslarda  yorumlarını aldığım  
Steve Broadberry, Ljubomir Madžar ve  Belgrad’da Filip No-
vokmet; Leandro Prados de la Escosura, Francisco Goerlich, 
Facundo Alvaredo, Roy van der Weide ve  Valencia’da Peter 
Lanjouw,  Wesleyan Üniversitesinde John Bonin; Viyana’da 
Walter Scheidel, Peter Turchin, ve  Peer Vries ve  New York’ta  
Joe Stiglitz ve Suresh Naidu’ya, şükranlarımı sunmak isterim. 
Carla Yumatle, Frantz Fanon’a ilişkin yorum ve tartışmalarıyla 
çok faydalı oldu.
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Benimle çok cömertçe ellerindeki verileri paylaşan ve sayı-
sız  soruma  yanıt veren arkadaşlarıma minnettarım:  Leandro 
Prados de la Escosura ve Carlos Álvarez Nogal, Peter Lindert 
ve Jeffrey Williamson, Giovanni Vecchi ve Andrea Brandolini, 
Jonathan Cribb, Guido Alfani, Walter Ryckbosch, Javier Rodrí-
guez Weber, Christoph Lakner ve  Tony Atkinson, Luis Bértola, 
Jan Luiten van Zanden, Wenjie Zhang, Larry Mishel, Michael 
Clemens, ve Çağlar Özden. Kitabı ilk elden gözden geçiren 
Anna Harrison ve Peter Nolan’a özellikle teşekkür etmek iste-
rim;  pek çok önerilerini çok ciddiye aldım ve  metne  katmaya 
çalıştım. Kitabın yazımı ve üretimi süresince kaldığım New 
York Şehir Üniversitesi Lisansa Üstü Merkezi ve  Luxembourg 
Gelir Çalışmalarından Janet Gornick, her zaman çok anlayışıy-
dı ve beni hep devam etmeye,  kararsız  olduğum zamanlarda 
bile teşvik etti. 

Eşim Michele de Nevers ve oğullarımız, Nikola ve Georgie, 
beni yeniden bir kitap yazıyor olarak görmekten mutlu oldular. 
Bu benim için bir keyif oldu, onlar için de daha fazla boş zaman 
anlamına geldi. Eşim Michele de Nevers’e, New York ve Was-
hington arasında geçen hayat tarzımızı incelikle kabul ettiği için 
minnettarım.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Branko Milanovic
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Milanovic’in Küresel Eşitsizlik Kitabı 
Üzerine Çevirmenlerden Önsöz

Son yıllarda hepimizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilen-
diren ekonomik konularda, bilimsel nitelikte yayımlanan kitap-
ların kimisi kamuoyunda da çok popüler oldu ve  bu kitapların  
pek çoğunun ortak özelliği, ele aldıkları konuyu çoğunlukla 
tarihsel bir perspektiften el almalarıydı. Milanovic’in kitabı 
da hem oldukça popüler olması hem de tarihsel bir perspektifi 
benimsemesi açısından bu ortak paydayı taşımaktadır ancak, 
Milanovic’in çalışmasını benzer çalışmalar arasında ayrıcalıklı 
ve çok etkileyici kılan  en önemli özellik,  küresel gelir eşit-
sizliğine ilişkin tarihsel analizinin  panoramik ve doğrusal bir 
bakış açısı olmaktan çok, ünlü felsefeci Foucault’un kavramını 
kullanırsak, gelir eşitsizliğinin  arkeolojisini yapan bir çalışma 
olmasıdır. 

Arkeolojik bir kazıda, derinlere inildikçe basit bir ne-
den-sonuç ilişkisi içindeki sürekliliklerden ziyade, farklı 
tortul tabakaların varlığı ve bu tabakaların her birisinin ken-
dine özgü dinamikleri ve onların  özgül hareketini belirleyen 
farklı güçler  ortaya çıkar ancak,  bu kırılmaların da ötesinde, 
farklı oluşumları birbirine bağlayan ilişkilerin neler olduğu 
da keşfedilir. Milanoviç de küresel gelir eşitsizliğinin kimi 
zaman azalıp kimi zaman artan  seyrini incelediği kitabında, 
arkeolojik bir  kazıda olduğu gibi 500 yıl öncelerine değin 
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inmekte ve eşitsizliğin seyrindeki kırılmaları, bu kırılmaları 
belirleyen farklı ekonomik sosyal ve siyasi  güçleri  okuyucuya  
sunmakta; özellikle Sanayi Devrimi öncesinde, sonrasında ve 
1990’lardan itibaren kürselleşme dönemlerinde, eşitsizliğin 
hareketini belirleyen farklı dinamikleri göstermekte; öngö-
rülemeyen tekil ve dramatik olayların tarihi paradigmayı 
nasıl değiştirebildiğini vurgulamakta ve ama aynı zamanda  bu 
farklı dönemsellikler arasındaki ilişkiyi ve bağı da ortaya koy-
makta. Böylece küresel eşitsizliğin seyrini 500 yıl öncesinden 
günümüze değin  getirirken, yakın gelecekteki olası gelişmeler 
üzerine  düşünebileceğimiz pencereler açmakta.   

Tematik olarak  kitapta dört farklı boyutu ayırt edebiliriz; 
bunların içinde en dikkat çekici olan ve aynı zamanda kitaba 
popülaritesini veren birinci boyut, yükselen küreselleşme dö-
neminde reel gelirler açısından  kazananların ve kaybedenlerin 
hangi gruplar olduğunu  açık bir şekilde ortaya koyan, küresel 
“fil” grafiğidir. Milanovic bu ünlü grafiğinde, tüm dünya 
vatandaşlarını en yoksuldan en zengine doğru sıralamakta  ve  
1988-2011 arasında,  yani  yirmi yıldan fazla bir  dönem boyun-
ca,  farklı gelir dilimindeki  bu insanların  gelirleri açısından  
elde ettikleri kümülatif  kazançları çok net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Buna göre yükselen küreselleşme  döneminin 
kazanan iki grubu vardır:  küresel gelir dağılımının yüzde 45 
ile yüzde 60’lık diliminde bulunan küresel orta sınıf  ve en 
tepedeki, yüzde 1 dilimde bulunan, dünyanın süper zenginleri. 
Çoğunluğı yükselen Asya ülkelerinde (Çin, Hindistan gibi) 
yaşayan küresel orta sınıftaki insanların kişi başına gelirleri bu 
dönem boyunca neredeyse  ikiye  katlanmıştır.  Kaybedenler 
ise,  zengin Batı ülkelerinin  orta ve alt orta sınıflarıdır.   Bu gu-
rubun gelirleri neredeyse hiç artmamıştır.  Yüz yirmi  ülkeden 
toplanan hanehalkı verilerinin  bir araya getirilip  harmanlanma-
sıyla elde edilen müthiş  kapsamlı veri setine dayalı bu analiz, 
kuşkusuz son derece önemlidir. Bununla birlikte,  Milanovic’in 
kitabının zenginliğini ve derinliğinin tümünü yansıtmamakta, 
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çünkü küresel gelir dağılımı fil grafiği,  kitabın yalnızca birinci 
bölümünde yer alan ve kitabın yüzeydeki parlayan boyutudur. 
Şimdi yüzeyden daha derine inelim.

Kitabın ikinci tematik boyutunda, gelir dağılımındaki 
eşitsizliği belirleyen iki farklı olguyla karşılaşıyor okuyucu:  
mekân temelli eşitsizlik ve sınıf temelli eşitsizlik. Milanovic,  
herhangi bir dönemde küresel eşitsizlik düzeyinin, hem ül-
keler arasındaki ortalama gelir farkları (mekân boyutu) hem 
de her bir ülkenin kendi içindeki zenginleri ve yoksulları 
arasındaki gelir farkları (sınıf boyutu) tarafından belirlendiğini 
ortaya koymakta. Oysa iktisatçılar, eşitsizliğe ilişkin bu iki 
farklı boyutu bir arada düşünmeye pek de alışkın değildirler. 
Milanovic ise, eşitsizlik olgusunu küresel bir perspektiften 
analiz ettiği için, mekân ve sınıf  bileşkelerini  entegre etmiş 
ve  eşitsizlikteki değişimlerin  beş yüz yıllık tarihi içinde, bu 
bileşkelerden hangisinin ağırlıklı  olduğunu göstermiştir. Örne-
ğin; 1800’lerden önce küresel eşitsizlik düzeyinin oluşumunda, 
ülkelerin kendi içlerinde var olan, yani sınıf temelli eşitsizlik 
bileşkesinin ağırlıklı olduğunu okuyoruz. O dönemde, bir 
insanın dünyada şanslı doğması demek, İngiltere, Rusya veya 
Çin’de doğmaktan çok, herhangi  bir ülkede ama yüksek gelirli  
bir ailede doğması demekti.  Oysa Sanayi Devrimi ile birlikte, 
on dokuzuncu yüzyıldan itibaren son iki yüzyıldır, eşitsizliğin  
sınıf bileşkesi  ağırlığını yitirirken, mekân bileşkesinin -ülkeler 
arası artan gelir farklarının- küresel eşitsizliği  belirlemede  ön 
plana çıktığını görüyoruz. Sanayi Devrimi’yle birlikte dünya-
nın bir bölümündeki ülkeler (Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Avustralya)  yüksek bir büyüme hızına erişirken diğer ülkeler 
ise  yerinde saymıştır.  Eşitsizliğe  ilişkin bu kapsamlı   analizde  
öncelikle önemli olan, küresel düzeydeki eşitsizliğin seyrin-
deki esas kırılma noktalarının aynı ülkede yaşayan insanlar 
arasında mı yoksa farklı ülkelerde yaşayan insanlar arasında 
mı olduğudur. Diğer yandan, bu kitaptaki analizi okurken gelir 
eşitsizliği ve benzeri iktisadi bir olguya ilişkin uzun erimli bir 
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analizin,  ana akım iktisatta olduğu gibi tarihten soyutlanmış ve 
homojen basit nedensellik ilişkileri içinde açıklanmasının  ne 
denli yetersiz  kaldığını  fark ediyoruz.  Ayrıca, Milanovic bu 
analiziyle,  beklenmedik dramatik tekil olayların –on dokuzun-
cu yüzyılda  Sanayi Devrimi,  1980 sonrası  Çin’in yükselişi 
ve komünizmin ortadan kalkması gibi– toplumsal ve iktisadi 
yaşamda yol açabileceği kırılmaları ve dolayısıyla bunların 
önemini de ortaya koymaktadır.  

Kitaptaki  üçüncü tematik boyut ise,  uzun modern tarihi dö-
nemde, özellikle farklı ülkelerin kendi içindeki eşitsizliğin seyrin-
deki değişimi, Kuznets dalgaları boyunca izliyoruz.  Milanovic,  
eşitsizlikte son beş yüz yıllık zaman süresince  artan ve azalan 
eğilimleri, gerek süreklilikleri gerekse  dönemsel kırılmaları,  ge-
leneksel Kuznets eğrisini çok zenginleştirerek   geliştirdiği Kuz-
nets dalgaları analizi ile ortaya koymaktadır. Kuznets dalgaları, 
Sanayi Devrimi  öncesi dönem ile sonrası  dönem  arasında gelir 
eşitsizliğinin hangi yönde hareket ettiğini  belirleyen   faktörleri 
ve bunlar arasındaki  ciddi farklılaşmayı incelemektedir. Diğer 
yandan, Kuznets dalgaları boyunca gelir eşitsizliğini belirleyen 
faktörlerin yalnızca iktisadi refah veya büyüme olmadığını bu 
süreçte özellikle iktisat dışı siyasi ve toplumsal güçlerin ne denli 
belirleyici olduğunu okuyoruz. Bu kapsamda, bu uzun tarihi 
dönem boyunca eşitsizliği belirleyen iki farklı güç kümesinin 
yani; iyi güçler  ve kötü güçlerin ayrıştırılması ve  bunlara ilişkin 
analiz, çok çarpıcı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir bakış 
açısı sunmaktadır. Milanoviç’in Kuznets dalgaları kapsamında 
başvurduğu çalışmalar, özellikle farklı ülkelerdeki eşitsizliğin  
tarihini çalışanlar için standart bir ekonomi kitabını çok aşan 
zengin bir tarihsel malzemeyi  de içermektedir. 

Dördüncü ve son tematik boyut  olarak, bu kapsamlı 
çalışmanın, okuyucunun zihninde açtığı yeni perspektiflere 
değinelim. Milanovic, gerek ampirik gerekse tarihsel anali-
zinin zenginliği içinde günümüze ilişkin şu olguyu  açık bir 
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biçimde ortaya koymaktadır: Küreselleşme döneminde ve 
özellikle 2000’den sonra ülkeler arasındaki ortalama gelir açık-
ları, Asya’daki ülkelerin hızlı ekonomik büyümelerine bağlı 
olarak azalmaktadır  ve dolayısıyla ülkeler  arasındaki  gelir 
yakınsaması -mekân bileşkesi- küresel eşitsizliğin az da olsa 
düşmesine katkı yapmıştır;  ancak,   küresel eşitsizliğin  ikinci 
bileşkesi olan ülkelerin kendi içinde  var olan gelir eşitsizliği,  
hem Batılı zengin ülkelerde hem de gelişen Asya ülkelerinde    
Kuznets  dalgalarının  yükselen bölümü boyunca tırmanmakta-
dır ve  böylece son  on beş yıldır eşitsizliğin sınıfsal bileşkesi 
kısmen de olsa  önem kazanarak eşitsizliği olumsuz yönde 
etkilemektedir.  

Milanovic tüm bu analizleri ışığında okuyucuyu, küresel 
eşitsizliğin  bu iki bileşkesinin gelecekte alabileceği  yön  ve 
önemi üzerinde ve daha da önemlisi eşitsizliğin yol açabileceği 
politik, toplumsal ve iktisadi olgular üzerinde  geniş bir pers-
pektiften yeniden düşünmeye davet etmektedir.  Okuyucuya 
ayna tuttuğu olgulardan birisi,  ülkeler arasındaki gelir eşit-
sizliğine bağlı olarak yoksul ülkelerden zenginlere doğru akan 
göç sorunudur. Milanovic göçün farklı ve çelişkili yüzlerini, 
Rawls’ın  felsefi düzeyde haklılığı  ele aldığı  adalet kavramın-
dan vatandaşlık primine ve somut politikalara değin uzanan ge-
niş ve aydınlatıcı  bir yelpaze dolayımında  tartışmaktadır. Öne 
çıkardığı bir başka çarpıcı konu ise,  varoluşsal eşitsizliklere 
(toplumsal cinsiyet eşitsizliği, farklı ırklar ve etnik kimlikler  
arası eşitsizlik vs. gibi çeşitli gruplar arasında var olan eşit-
sizlikler) karşı yürütülen mücadele ile gelir eşitsizliğine karşı 
yürütülen  mücadele arasında, kimi zaman  örtüşen   ama  kimi 
zaman  da çatışan ilişkilerdir. Dahası, Milanovic, günümüzde, 
ülkeler içindeki artan eşitsizliğin yol açtığı iki önemli siyasi 
olguyu; plütokrasi’yi (özellikle ABD’de orta sınıfın giderek 
daralmasına  bağlı  olarak çok zengin bir azılığın ülke  siyaseti-
ni belirlemesi ) ve  popülizmi (özellikle kıta Avrupa’sında ırkçı 
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anti-liberal eğilimler)  bir siyaset bilimcisinin ustalığıyla ortaya 
koymaktadır. Belki de kitabın en önemli tezlerinden birisi, 
artan eşitsizliğin, bu iki siyasi eğilimin beslenmesine uygun bir 
ortam yaratarak,  demokratik kapitalizmin sürdürülebilirliğini 
tehdit edebilmesidir. Ancak tehdit altında olan kapitalizm değil 
kapitalizmin liberal ve demokratik yüzüdür.   

Branco Milanovic’in kitabı bilimsel bir kitap olmakla bir-
likte,  üslup kaygıları da olan bir metin. Bu nedenle çeviri esna-
sında metne sadık kaldık ve aynı zamanda elimizden geldiğince 
yazarın sesini de yansıtmaya çalıştık, umarız başarabilmişizdir. 

İzmir – Ağustos, 2018 

Mustafa Pirili  ve  Meneviş Uzbay 
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Giriş     

Bu kitap, küresel eşitsizlik hakkındadır. Kitap boyunca 
hem gelir eşitsizliğini hem de eşitsizlikle ilgili siyasi konuları, 
küresel bir perspektiften inceliyorum. Dünya, tek bir yönetim 
altında birleşmiş olmadığı için ulus-devletleri incelemekten 
vazgeçemeyiz. Aksine pek çok küresel konu, ulus-devletler 
düzeyinde gerçekleşmekte, dolayısıyla ülkelerin dışa açılma-
sındaki artışın (farklı ülkelerden insanlar arasındaki karşılıklı 
ticaret) siyasi etkileri, kurgusal bir dünya düzeyinde değil, 
gerçek insanların ticaret yoluyla hayatlarının etkilendiği tek tek 
ülkeler düzeyinde gerçekleşmektedir. Örneğin, küreselleşmeye 
bağlı olarak Çinli işçiler hükümetlerinden, serbest ticarete 
karşı sendikal haklar talep ederken; Amerikalı işçiler hükü-
metlerinden, korumacı politikalar talep edeceklerdir. Her ne 
kadar ulusal ekonomiler önemliyse de ve çoğunlukla tüm siyasi 
faaliyetler bu düzeyde gerçekleşiyorsa da,   küreselleşme,  gelir 
düzeyimizden istihdam olanaklarına, bilgi ve enformasyon dü-
zeyimizden gündelik satın aldığımız malların fiyatlarına ve kış 
ortasında taze meyve bulmamıza kadar her şeyimizi etkileyen, 
giderek artan bir güç olmaktadır. Küreselleşme aynı zamanda 
ortaya yeni çıkan küresel yönetişim yoluyla oyuna yeni ku-
rallar getirmektedir; Dünya Ticaret Örgütünün kuralları, CO2 
salınımının azaltılması veya uluslararası vergi kaçırılmasının 
önlenmesi gibi. 

Dolayısıyla gelir eşitsizliğine, geçen yüzyılda olduğu gibi 
yalnızca ulusal değil küresel bir olgu olarak bakmanın zamanı 
gelmiştir. Merak, yani kendi ülkemiz dışındaki insanların nasıl 
yaşadığına ilişkin merakımız (Adam Smith’in çok önemsediği 
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bir özelliktir bu), bu çabanın nedenlerinden birisidir; fakat me-
rakın yanı sıra diğer insanların yaşamları ve gelirlerine ilişkin 
bilgi sahibi olmak daha pragmatik amaçlara hizmet edebilir, 
çünkü bilgi, ne alıp ne satacağımıza, bunu nereden yapacağımı-
za, işleri daha iyi ve etkin yapmamızın yollarını öğrenmemize 
ve nereye göç etmemiz gerektiğine karar vermemize yardımcı 
olur. Dünyanın başka yerlerinde işlerin nasıl yürütüldüğüne 
ilişkin bilgiyi,  işverenimizle maaş pazarlığı yaparken, çok aşırı 
sigara dumanından şikayet ederken veya garsondan evdeki kö-
pek için artan yemekleri paketlemesini isterken (Bu alışkanlık 
ülkeden ülkeye giderek artmaktadır.)  kullanabiliriz.

Küresel eşitsizlik üzerine odaklanmanın ikinci nedeni ise 
günümüzde bunu gerçekleştirebilecek araçlara sahip olma-
mızdır: Geçen yüzyıldan bu yana insanlık tarihinde ilk kez, 
dünyadaki tüm bireylerin gelir düzeylerini değerlendirmek ve 
karşılaştırmak için veriler elde etmek olanaklı olmuştur. 

Fakat en önemli neden –ki bu kitabın okuyucusunun da bunu 
takdir edeceğine inanıyorum– son iki yüzyılda ve özellikle de 
son yirmi beş yılda ortaya çıkan küresel eşitsizlik sorunu üze-
rine çalışmanın,  dünyanın temelde nasıl değiştiğini görmemizi 
sağlayacak olmasıdır. Küresel eşitsizlikteki değişimler, ülkele-
rin ekonomik olarak  (ve çoğunlukla siyasi olarak) yükselişini, 
durgunluğunu ve düşüşünü, ülkeler içindeki eşitsizlik düzeyinin 
değişimini ve sosyal ya da politik bir sistemden bir diğerine 
geçişi yansıtmaktadır. Sanayi Devrimi’ni takiben Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika’nın yükselişi, eşitsizliği arttırmak yoluyla, 
küresel eşitsizliğe damgasını vurmuştur. Son zamanlarda ise 
pek çok Asya ülkesinde gerçekleşen hızlı büyüme, küresel 
eşitsizliği azaltarak benzer biçimde önemli bir etki yaratmıştır. 
Sanayi Devrimi döneminde Birleşik Krallık’ta veya son yıllarda 
Birleşik Devletler ve Çin’de artmış olan ulusal eşitsizlik dü-
zeylerinin aynı zamanda küresel yansımaları da vardır. Küresel 
eşitsizlik hakkında okumak, esasında dünyanın iktisadi tarihi 
hakkında okumaktan farklı değildir. 
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Bu kitap, hanehalkı anketleri verilerini kullanarak 1988’den 
bu yana küresel düzeyde ortaya çıkan gelir dağılımındaki en 
önemli değişimlerin tanımlanması ve analizi ile başlamaktadır. 
1988 yılı uygun bir başlangıç yılıdır, çünkü bu tarih Berlin 
Duvarı’nın yıkılması ve o dönemindeki komünist ekonomile-
rin dünya ekonomisine entegre olmasının başlangıç yılıdır. Bu 
olaydan yalnızca birkaç yıl önce,  Çin benzer biçimde dünya 
ekonomisine entegrasyonunu gerçekleşmiştir. Bu iki politik 
değişim, çalışmamızın anahtar kaynağını oluşturan küresel 
eşitsizlikteki değişime ilişkin gerçekleştirilen hanehalkı an-
ketlerinin artmasına da yol açmıştır. Bölüm 1’de açıklanan 
konular; (1) çoğunluğu Çin’de ve “yükselen Asya” ülkelerinde 
yerleşik olan “küresel orta sınıfın” yükselişi, (2) zengin dün-
yanın küresel olarak iyi durumda olan; fakat ulusal düzeyde 
orta veya alt orta sınıflarını oluşturan grupların durağanlığı 
ve (3) küresel plütokrasinin ortaya çıkışı. Geçen yüzyılın son 
çeyreğinde ortaya çıkan bu üç önemli fenomen, Bölüm 4’te 
incelenen demokrasinin geleceğine ilişkin pek çok önemli 
politik soruyu gündeme getirmektedir ancak, geleceği düşün-
meden önce, uzun dönemde küresel eşitsizliğin nasıl geliştiğini 
anlamak için geçmişe dönmemiz gerekmektedir.

Küresel eşitsizliğin, bir diğer ifade ile dünya yurttaşları ara-
sındaki gelir eşitsizliğinin iki bileşeni vardır: Her ülkenin kendi 
içindeki gelir eşitsizlikleri artı, ülkeler arasındaki ortalama ge-
lir farkları. Birinci bileşen; Birleşik Devletler’in kendi içindeki 
zenginler ve yoksullar arasındaki gelir eşitsizliğine veya Mek-
sika’daki zenginler ve yoksullar arasındaki gelir eşitsizliğine 
vb. değinir. İkinci bileşen; Birleşik Devletler, Meksika, İspan-
ya, Fas gibi, dünyadaki tüm ülkeler arasındaki gelir farklarını 
açıklar. Bölüm 2’de ülkeler içindeki eşitsizlikleri, Bölüm 3’te 
ise ülkeler arasındaki gelir eşitsizliklerini ele alıyoruz. 

Bölüm 2’de eşitsizlik iktisadının eğitim atı olan Kuznets 
Hipotezi’ni yeniden formüle etmek için, kimi yerlerde orta çağ-
lara değin uzanan gelir eşitsizliğine ilişkin uzun dönemli tarihi                                                                                                                     
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verileri kullanıyorum. 1950 yılında, Nobel Ödüllü İktisatçı 
Simon Kuznets tarafından geliştirilen ve ters-U eğrisi ile ifade 
edilen hipoteze göre ülkeler sanayileştikçe ve ortalama gelir-
leri arttıkça eşitsizlik önce artacak, daha sonra ise azalacaktır.  
Kuznets Hipotezi son yıllarda, Birleşik Devletler ve diğer 
zengin ülkelerde ortaya çıkan yeni bir olguyu açıklamakta 
yetersiz kaldığı için eleştirilmektedir: Yirminci yüzyıl boyunca 
azalmış olan gelir eşitsizliği son yıllarda artma eğilimine gir-
miştir. Orijinal Kuznets Hipotezi’ni bu olgu ile bağdaştırmak 
mümkün değildir. Hipoteze göre zengin dünyada ortaya çıkan 
eşitsizliğin hiç olmaması gerekirdi. 

Gerek son yıllardaki eşitsizlik artışını gerekse Sanayi 
Devrimi öncesine kadar uzanan geçmişteki eşitsizlik kay-
malarını açıklamak için Kuznets dalgaları veya çevrimleri 
kavramını kullanıyorum. Kuznets dalgaları son yıllardaki 
artan eşitsizliği etkin bir biçimde açıklamakla kalmıyor, 
aynı zamanda Birleşik Devletler gibi zengin ülkelerde ya 
da Çin ve Brezilya gibi orta gelirli ülkelerde, gelecekteki 
eşitsizliği öngörmek için de elverişli bir olanak sunuyor. İki 
farklı Kuznets çevrimi ayırt ediyorum. Birincisi, durağan 
gelirli ülkelere ilişkin olan (Sanayi Devrimi öncesi); ikincisi 
ise sürekli artan gelire sahip ülkelere ilişkin olandır (modern 
dönem). Eşitsizliği azaltan iki tip güç tanımlıyorum: Kötü 

güçler (savaşlar, doğal felaketler, salgın hastalıklar) ve iyi 
güçler (eğitimin yaygınlaşması, sosyal transferlerin artışı, artan 
oranlı vergilendirme). Bunların yanı sıra, ülke içindeki aşırı 
eşitsizliklerden, yetersiz toplam talepten veya diğer ülkeleri 
kontrol etmek için yeni kazanç kaynakları arayışından doğan 
savaşların rolüne de vurgu yapıyorum. Savaşlar, eşitsizliklerin 
azalmasına neden olabilir; ama aynı zamanda ne yazık ki ve 
daha da önemlisi ortalama gelirlerin düşmesi ile sonuçlanır. 

Bölüm 3, ülkeler arası ortalama gelir farklılıklarına odak-
lanmıştır. Burada şöyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız; iki 



4          KÜRESEL EŞİTSİZLİK Giriş          5

yüz yıl öncesine uzanan Sanayi Devrimi’nden bu yana ilk kez, 
küresel eşitsizlik ülkeler arası gelir açığının büyümesinden 
kaynaklanmamaktadır. Asya ülkelerinde ortalama gelirlerin 
hızla artışına bağlı olarak ülkeler arası gelir eşitsizlikleri 
de azalmaktadır.  Ülkeler arası iktisadi yakınsamadaki bu 
eğilim devam edecek olursa,  bu bir yandan küresel eşitsiz-
liğin azalmasına yol açacak; diğer yandan ise ülkelerin kendi 
içlerindeki eşitsizliklerin görece daha önem kazanmasına 
neden olacaktır. Bundan elli yıl sonra, on dokuzuncu yüzyılın 
başlarında var olan duruma geri dönebiliriz;  yani küresel 
eşitsizliğin nedeni, Batı’daki ortalama gelirlerin, Asya’daki 
ortalama gelirlerden yüksek olması değil, Britanya’nın zengin 
ve fakirleri, Rusya’nın zengin ve fakirleri veya Çin’in zen-
gin ve fakirleri arasındaki gelir farkları olacaktır. Karl Marx 
okuyucusu ve hatta on dokuzuncu yüzyıldaki kanonik Avrupa 
edebiyatı okuyucusu için böylesi bir dünya çok tanıdıktır; 
fakat henüz orada değiliz. Bugünkü dünyamız öyle bir dünya 
ki doğduğumuz veya yaşadığımız yerin çok büyük önemi var, 
çünkü hayat boyu elde edeceğimiz gelirin üçte ikisi yaşadığı-
mız yerde belirlenmektedir. İnsanların daha zengin ülkelerde 
doğmuş olmalarından kaynaklanan avantaja “vatandaşlık 
rantı” diyorum. Bölüm 3’ün sonunda bunun önemini,  siyaset 
felsefesi açısından yansımalarını ve bunun dolaysız sonucu 
olarak, daha yüksek gelir arayışıyla bir ülkeden diğerine gö-
çün etkilerini tartışıyorum. 

Küresel eşitsizliğin farklı bileşenlerine baktıktan sonra onu 
bir bütün olarak değerlendirmeye geçebiliriz. Bölüm 4’te şim-
diki ve gelecek yüzyıldaki küresel eşitsizliğin olası gelişmesini 
tartışıyoruz. Küresel eşitsizliğe ilişkin kesin projeksiyonlar 
yapmaktan kaçınıyorum, çünkü gerçekte bunlar oldukça güve-
nilmez ve tehlikelidir. Ülkelerin kişi başına gelirlerini tahmin 
eden projeksiyonların çoğunlukla başarılı olmadığı bilinmek-
tedir.  Bence, bugün ülkelerin ve kişilerin gelirlerini belirleyen 
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temel güçleri (gelir yakınsaması ve Kuznets dalgaları) ayırt 
etmeye çalışmak ve bunun bizi nereye götüreceğini bilmek 
daha faydalıdır. Diğer bir deyişle bu tür öngörülerin spekülatif 
bir düzlemde yer aldığını aklımızdan çıkarmayalım. 

Bölüm 4’ü yazarken, o günkü eğilimlerden,  ekstrapolasyon 
yoluyla geleceği tahmin etmeye çalışan 1970 ve 1980’lerdeki 
bazı popüler kitapları gözden geçirdim. Bu çalışmaların ne 
denli zaman bağımlı olduğu,  yani sadece mekânda (incele-
dikleri yere veya ülkeye) değil, daha da ötesinde bulundukları 
zamanın içinde hapsoldukları gerçeği beni çok şaşırttı. Proust, 
Kayıp Zamanın Ardından kitabının sonunda, yaşlı insanların 
yaşadıkları farklı çağlara, kendi kimlikleri içinde nasıl dokun-
duklarını hayretle ifade eder veya Nirad Chaudhuri’nin nefis 
otobiyografisinin (Thy Hand Great Anarch!) ikinci cildinde 
yazdığı gibi, bir insanın, yaşam süresinde bir medeniyetin 
hem yükselişini hem düşüşünü görmesi olanaksız değildir; 
Marcus Aurelius döneminde Roma’nın ihtişamı ve ardından 
Forum’un terk edilerek otlağa dönüşmesi gibi. Belki de 
yaşlandıkça geleceği daha iyi görebilmemizi sağlayan farklı 
çağları kıyaslayabilme yeteneği ve bilgeliğini kazanıyoruz 
ancak, otuz veya kırk yıl önceki yazarların eserlerinde ben 
bu bilgeliği bulamadım.  Bundan bir yüzyıl veya daha önce 
yazmış olan bazı yazarların,  bugün karşılaştığımız çelişkiler 
hakkında yakın zamandaki yazarlara göre çok daha öngörülü 
olduklarını düşünüyorum. Bunun nedeni, 1980’lerin sonundan 
itibaren Çin’in hızlı yükselişine (1970’te kimse bunu öngö-
rememişti.) ve komünizmin sonunun gelmesine (yine bunu 
da kimse öngörememişti) bağlı olarak, dünyanın dramatik bir 
biçimde değişmiş olması mıdır? Önümüzdeki on yıllarda or-
taya çıkacak benzer beklenmedik olayları dışarıda bırakabilir 
miyiz? Zannetmiyorum.  Emin olmamakla birlikte, umuyorum 
ki bundan otuz-kırk yıl sonra bu kitabı okuyanlar, Proust ve 
Chaudhuri’nin söz ettiği ve zamanla elde edilen bilgeliği bu 
kitapta da bulurlar. 
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Bölüm 4’ü, günümüzde karşılaştığımız üç önemli siyasi 
ikileme ilişkin bir tartışma ile bitiriyorum: (1) Çin, halkının 
katılımcılık ve demokrasi doğrultusundaki artan beklentilerine 
ne şekilde cevap verecektir? (2) Zengin ülkeler, orta sınıflarının 
belki de on yıllar sürecek iktisaden büyüyememesi meselesini 
nasıl yönetecektir? (3) En zengin yüzde 1 dilimindekilerin yük-
selişi, ulusal ve küresel düzeyde plütokrasinin hâkim olduğu bir 
politik rejime mi, yoksa küreselleşme süresince kaybedenlerin 
yatıştırılmasına,  yani popülizme mi yol açacaktır?

Kitabın son bölümünde ulaştığımız anahtar dersleri ortaya 
koyarak kitaptaki temel noktaları gözden geçiriyorum, bu 
yüzyılda ve gelecek yüzyılda ulusal ve küresel eşitsizlikleri 
azaltacağına inandığım öneriler ortaya koyuyorum. Ülke 
içindeki eşitsizlikler için cari gelirlerin vergilendirilmesinden 
çok, insanların sahip olduğu donanımların (sermaye sahipliği 
ve eğitim düzeyi)  eşitlenmesi gerektiğine vurgu yapıyorum. 
Küresel eşitsizlik için ise yoksul ülkelerin hızlı büyümesini 
(oldukça tartışmasız bir konu)  ve göçün önündeki engellerin 
azaltılmasını (nispeten tartışmalı bir konu) savunuyorum. Bu 
bölüm, küreselleşme ve eşitsizlik üzerine on değerlendirmeyi 
içeriyor. Bu değerlendirmeler kitabın diğer bölümlerinden farklı 
olarak özgün verilerden çok, benim şahsi kanaatlerimdir ve bu 
anlamda daha spekülatiftir.  Okur, kitabın düzeni ve simetrisini 
aşağıdaki şekil yardımıyla (Şekil I.1)  daha iyi anlayabilir.

Okurun kolaylıkla görebileceği gibi (elinde basılı bir kitap 
varsa veya elektronik kopyasındaki toplam kelimelere bakacak 
olursa) bu görece olarak kısa bir kitap. Kitapta oldukça az 
sayıda grafik var ancak, tümünün de kolay anlaşılır olduğunu 
ve okuyucuya temel noktaları görselleştirmesinde yardımcı 
olacağını umuyorum.  Sanırım kitap, hem uzmanlarca hem de 
ister konuyu iyi bilsin ister az bilgisi olsun (bu son kategoriye 
kimsenin kendisini koyabileceğini sanmıyorum) genel kamuo-
yunca rahatlıkla okunabilecek bir kitaptır.
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ŞEKİL.	I.1:	Küresel Eşitsizliğin Şematik Özeti

Kitapta kullanılan zamirler hakkında okuyucuya bir açıklama 
yapmam gerekiyor. Kitapta bazen çoğul (biz) bazen tekil (ben) 
kullanıyorum. Genel olarak biz zamirini, iktisatçıların, sosyal 
bilimcilerin veya dergi okuyucularının büyük bölümünün pay-
laştığı görüşleri ele aldığımda kullanıyorum. Elbette “biz” altın-
da kapsanan herkes o düşünceyi kabul etmiyor olabilir. “Biz” 
altında topladığım bu grupların ne kadar kaygan bir zeminde 
olduğunun elbette farkındayım; fakat biz zamirini, bana ait 
olan kanaatleri, kararları, fikirleri veya kavramları vurgulamak 
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istediğimde kullandığım ben zamirinden ayırt etmek istiyorum. 
Bir örnek vermek gerekirse, “biz” (yani eşitsizlik üstüne çalışan 
iktisatçılar) zengin ülkelerde son dönemdeki artan gelir eşit-
sizliğini öngöremediğimiz için Kuznets Hipotezi’nin geçersiz 
olduğunu düşünebiliriz; ama “ben” bu hipotezi yeniden formüle 
ettim ve tanımladım.  Böylece gelecekte “biz” bu hipotezin 
geçerliliğine ilişkin kanaatimizi değiştirebiliriz ancak, “ben”in 
“biz”e dönüşebilmesi için katedeceğimiz daha çok uzun bir yol 
var. 

Artık, okuyucuyu küresel eşitsizlik, belki de en nihayetinde 
küresel yönetişim ve tek bir dünyaya ilişkin çalışma yolundaki 
ilk adımı atma görevine –veya zevkine– davet ediyorum.
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1 
Küresel Orta Sınıfın Yükselişi ve            
Küresel Plütokratlar

Uluslararası ilişkiler küresel düzeyde o denli yayılmıştır ki 
adeta tüm dünya, tüm malları kapsayan sabit bir fuarın bulun-
duğu tek bir şehir gibidir, öyle ki herhangi bir insan burada 
toprak, hayvanlar ve insan endüstrisi tarafından üretilmiş her 
şeyi para aracılığıyla alıp kendi evinde kullanabilir. 

Geminiyano Montanani (1683)

Küreselleşmenin Kazananları Kimler?
Küreselleşmenin kazançları eşit bir biçimde dağılmamıştır. 

Şekil 1.1 bu fenomeni çarpıcı biçimde göstermektedir. Baş-
langıçtaki gelire göre, gelirdeki yüzde artışları grafik üzerinde 
işaretlediğimizde, geçtiğimiz birkaç on yılda hangi gelir grup-
larının en kazançlı çıktığını görebiliriz. Yatay eksende, en solda 
dünyanın en fakirlerinden en sağda dünyanın en zenginlerine 
(küresel en tepedeki yüzde 1) doğru sıralanmış küresel gelir 
dağılımının yüzdelik dilimleri gösterilmektedir. (İnsanlar, do-
lar cinsinden ifade edilen ve satın alma gücüne göre uyarlanmış 
vergi sonrası kişi başına gelirlerine göre sıralanmıştır; ülkeler 
arasındaki gelir karşılaştırmalarının nasıl yapıldığına ilişkin 
detaylar için bkz. Arasöz 1.1)1
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ŞEKİL	1.1: Kişisel gelir düzeyine göre göre kişi başı reel 
gelirde nispi kazanç, 1988-2008
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Bu grafik 1988-2008 arası küresel gelir dağılımındaki farklı grupların (en yoksulla-
rın bulunduğu yüzde 5’ten, az zenginlerin bulunduğu yüzde 100’e kadar) kişi başına 
gelirlerindeki artışı göstermektedir.  Bu dönemde en kazançlı çıkan gruplar, dünya 
gelir dağılımının ortalarındaki, yani dünya gelir dağılımının yüzde 50’lik –küresel 
ortanca gelir (ç.n.) dilimindeki insanlar (A noktası) ve en zenginlerdir (en üstteki 
küresel yüzde 17’lik; C noktası). Gelir artışlarından en düşük pay alanlar dünya 
gelir dağılımının aşağı yukarı yüzde 80’lik dilim içinde yer alan ve çoğunluğu, 
zengin dünyanın alt orta sınıfını oluşturan insanlardır (Lakner ve Milanovic:2015).

Dikey eksen 1988-2008 arasında reel gelirdeki (enflasyon 
ve ülkeler arası gelir farklarına göre düzeltilmiş gelir) kümülatif 
artışı göstermektedir.  Bu yirmi yıllık dönem Berlin Duvarı’nın 
çöküşünden finansal krize kadar olan yılları kapsamaktadır. 
Bu yıllar “yükselen küreselleşme” diyebileceğimiz, bir milyar 
insandan fazla nüfusu ile Çin’in ve aşağı yukarı yarım milyar 
insanı ile eski merkezi planlı ekonomiler olan Sovyetler Bir-
liği ve Doğu Avrupa’nın dünya ekonomisine entegre olduğu 
döneme karşılık gelmektedir. Buna Hindistan da dâhil edile-
bilir, çünkü 1990’lı yıllardaki reformlarıyla ekonomisi, dünya 
ekonomisine çok daha yoğun olarak eklemlenmiştir. Bu dönem 
aynı zamanda, firmaların kontrollere tabi olmadan ucuz emek 



12          KÜRESEL EŞİTSİZLİK 1. Küresel Orta Sınıfın Yükselişi ve Küresel Plütokratlar          13

gücünden yararlanmak için fabrikalarını çok uzak ülkelere 
taşıyabilmelerine olanak tanıyan iletişim devrimini de kapsa-
maktadır. Dolayısıyla bu dönem, “periferi” piyasalarının dışa 
açıldığı ve merkez ülkelerin periferi ülkelerinden ucuz emek 
satın aldığı yıllardır. Pek çok açıdan, finansal krizden hemen 
önceki yıllar insanlık tarihinde küreselleşmenin en yüksek 
olduğu yıllardır.2

ARASÖZ 1.1:  Küresel Gelir Dağılımı Verileri 
Nereden Geliyor?

Küresel düzeyde bireylerin gelirlerine ilişkin hanehalkı 
anketleri dünyada mevcut değildir. Küresel gelir dağılımını 
oluşturmanın tek yolu mümkün olan en çok sayıdaki ülkenin 
her birine ait hanehalkı anketlerini birleştirmektir. Bu hane-
halkı anketlerinde tesadüfi olarak seçilmiş belli sayıdaki ha-
nehalkına şu konularda sorular sorulur: Demografiye ilişkin 
(yaş, cinsiyet ve cevap verenlerin diğer karakteristikleri ile 
ilgili), mekâna ilişkin  (hanehalkının nerede yaşadığı; ilçesi 
de dâhil olmak üzere kırsal alanda mı, kentsel alanda mı 
vb.), bizim amacımız açımızdan en önemlisi, kişisel geliri-
nin ve tüketiminin miktarı ve kaynağı hakkındaki sorular. 
Gelire ilişkin veriler, ücretler, kişisel istihdam gelirleri, mülk 
sahipliği gelirleri (faiz, kâr payı, mülkiyet kiraları), hanehal-
kının kendi tüketimi için yaptığı üretimden elde ettiği gelir 
(Bu gelir türü hanehalklarının kendi yiyeceğini kendisinin 
ürettiği yoksul ve görece az parasallaşmış ekonomilerde 
çok yaygındır.), sosyal transferler (işsizlik yardımı, devletçe 
sağlanan emekli maaşları) ve dolaysız vergiler gibi gelir 
kesintilerden oluşmaktadır. Tüketim verisi ise yiyecekten ev 
kiralarına, eğlenceden restoran hizmetlerine kadar her şeye 
harcanan parayı kapsar. 
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Hanehalkı anketleri gelir ve harcamalara ilişkin bu tür detaylı 
kişisel bilgilerin tek kaynağı olup en yoksuldan en zengine 
kadar tüm dağılımı kapsar. Aksine vergi kayıtları gibi mali 
kaynaklardan elde edilen veriler genellikle daha iyi durum-
daki, yani gelir vergisi ödeyen hanehalklarını içerir. Birleşik 
Devletler’de bu tür hanehalkı çok sayıda olmasına karşın 
Hindistan’da bunların sayısı çok azdır. Dolayısıyla, mali 
veriler dünya düzeyinde gelir dağılımını ortaya koymak için 
yetersizdir. 

Ülkeler bazındaki hanehalkı anketlerinin boyutu farklılaş-
maktadır. Bazılarının boyutları,  ülke çok büyük olduğu için 
çok geniştir: Hindistan Ulusal Hanehalkı Anketi 100.000 
üzerinde hanehalkını veya yarım milyondan fazla kişiyi 
kapsamaktadır; Birleşik Devletler’de halihazırdaki nüfus 
sayımı 200.000’den fazla bireyi içermektedir. Pek çok anket 
ise 10.000-15.000 kişiyi içeren küçük boyutlu anketlerdir. Bu 
tür anket verilerinin araştırmalar için ulaşılabilirliği,  her ne 
kadar elde etmesi kolay olmasa da, son yıllarda artmıştır. Ör-
neğin; 1970 ve 1980’lerde hem oldukça az ülke hanehalkı an-
ketleri yapmaktaydı hem de araştırmacıların “mikro veriye” 
(gizliliği sağlamak için anonim olan kişisel hanehalkı verile-
rine)  ulaşabilmeleri çok nadirdi.   Gelir dağılımları devletin 
yayımladığı, yüzdelik olarak elde edilen kazanç kümelerine 
göre tahmin edilirdi (geliri x dolar ve y dolar arası olan şu 
kadar sayıdaki hanehalkı gibi). Son yıllarda ise istatistik 
ofislerinin şeffaflaşması ve büyük veri setlerinin işlenmesin-
deki gelişmelere bağlı olarak Çin dışında hemen hemen her 
türlü veri, mikro düzeyde elde edilebilmektedir. Bu durum, 
araştırmacılar açısından önemli bir kolaylık oluşturmaktadır. 
Araştırmacılar, ülkeler arası kıyaslama yapabilmek için geliri 
ve tüketimi yeniden tanımlayabiliyorlar veya hanehalkı ve 
bireylere dayalı eşitsizlik ölçümleri üretebiliyorlar. Mikro 
veri olmadan bu düzenlemelerin yapılması mümkün olmazdı.
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Bu mikro verilerin temel kaynakları şunlardır: Çoğunlukla 
zengin ülkelerin uyumlaştırılmış anket verilerini (ülkeler 
arasında mukayeseye olanak tanıyan gelir değişken tanımları 
ile) içeren Lüxemburg Gelir Çalışması*; Dünya Bankası (Bu-
radaki veriler pek çok ülkeyi kapsamaktadır ve bazı anketler 
dışarıdan araştırmacılara açık iken, diğerleri yalnızca Dünya 
Bankası çalışanlarına açıktır.); Bounes Aires’teki La Plata 
Üniversitesinde bulunan, Karayip ülkeleri ve Latin Amerika 
için Sosyal ve Ekonomik Veri Tabanı**; Orta Doğu’ya 
ilişkin anketleri içeren ve merkezi Kahire olan Ekonomi ve 
Araştırma Forumu***. Tüm bu kaynaklara internetten erişi-
lebilmektedir; fakat mikro dataya ulaşım, çoğunlukla ticari 
olmayan kullanıcılara ve “gerçek” (bono fide) araştırmacılara 
açıktır; diğer yandan çok büyük miktardaki veri tabanını 
indirebilmek ve bunları istatistik programlara uygulamak 
ciddi bir bilgi gerektirdiğinden söz konusu verilere ulaşmak 
oldukça zordur. Buna ilaveten, bazı ülkelere ilişkin veriler 
(örneğin; Hindistan, Endonezya ve Tayland gibi), bu ülkele-
rin istatistik kurumlarından doğrudan elde edilebilse de, süreç 
uzun bir beklemeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla, giderek 
çok daha fazla veri elde edilebiliyorsa da süreç hâlâ kolay 
değildir. Ayrıca şunu da vurgulamak gerekir ki her ne kadar 
çok daha fazla veriye ulaşmak olanaklıysa da veri dosyala-
rının büyüklüğü, değişken tanımındaki karışıklıklar, ülkeler 
arası mukayese sorunlarından dolayı gelir dağılımı verileri 
hiçbir zaman Gayri Safi Yurt içi Hasıla gibi daha bütünleşmiş 
istatistikleri kullanmak kadar kolay olmayacaktır.

Şimdi, her ülke yıllık hanehalkı anketlerini gerçekleştirmiş 
olsa, bunları harmanlayarak yıllık küresel gelir dağılımı tahmini

 
    *      LIS- Luxemburg Income Study (ç.n.)
  **      SEDLAC- Socian and Economic Database for Latin america and the  
            Carribbean (ç.n.)
***     ERT- Economic and Research Forum (ç.n.)


