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Teşekkür

Bu kitap 1966 yılında bir iktisatçı olarak mezun olduğumdan bu yana 
eşitsizliğin ekonomisi hakkında yaptığım araştırmaların bir sonucudur. Yaklaşık 
elli yıldır, birlikte çalıştığım insanlara, dünya çapında meslektaşlarıma, 
öğrencilerime ve farklı alanlarda yazan yazarlara karşı çok borçlandım. Sadece 
birkaçını seçebilirim. Uzun bir zaman boyunca gelir eşitsizliği alanında 
(alfabetik olarak) Paris İktisat Fakültesi’nde François Bourguignon; İtalya 
Merkez Bankası’ndan Andrea Brandolini; Andrew Leigh (şu anda Avustralya 
Parlamentosu’nun bir üyesi); CEPS’ten Eric Marlier, Luxembourg; Londra 
Üniversitesi Akademisi’nden John Micklewright; Oxford’dan Brian Nolan; 
Paris İktisat Fakültesi’nden Thomas Piketty; Kaliforniya Üniversitesi’nden 
Emmanuel Saez, Berkeley; Harvard’dan Amartya Sen; Wisconsin-Madison 
Üniversitesi’nden Tim Smeeding; ve Essex Üniversitesi’nden Holly 
Sutherland gibi birçok insanla çalıştım. Son zamanlarda, Norveç İstatistik’ten 
Rolf Aaberge ve Jørgen Modalsli ile çalıştım; Oxford Martin Okulu’nda 
Facundo Alvaredo, Salvatore Morelli ve Max Rose rile INET’te Ekonomik 
Modelleme Programı’nda çalıştım; Kophenag Üniversitesi ve Danimarka 
Maliye Bakanlığı’ndan Jakob Søgaard ile; ve Eşitsizlik Bilgilendirmesi’nin 
(http://inequalitybriefing.org/) kurucusu Charles Diamond ile çalıştım. İdeal 
bir araştırma ortamı olan Nuffield Koleji’nde; Bob Allen, Christopher Bliss, 
Duncan Gallie, John Goldthorpe, David Hendry, Paul Klemperer, Meg Meyer 
ve John Muellbauer ile keyifli sohbetlerde bulundum. Yukarıda saydığım 
herkese bir hayli borçluyum ve belirtmeliyim ki onlarla çalışmak benim için 
büyük bir zevkti. Bu kitabı yazarken, Aralık 2014 tarihinde Elsevier tarafından 
yayınlanmış olan ve François Bourguignon ile birlikte henüz düzenlemesini 
yaptığımız Gelir Dağılımı El Kitabı’nın ikinci cildinden oldukça faydalandım. 
O esere katkıda bulunan elliden fazla yazara burada şükranlarımı sunuyorum.

Bu kitap iki konferans ve bir makale sonucunda doğmuştur. 
Arrow Konferansı “Eşitsizlik Nereye Gidiyor?” Mayıs 2013 tarihinde 
Standford Üniversitesi’nde gerçekleşmişti. Genel konferans “Gelir 
Eşitsizliğini Düşürebilir Miyiz?” Mayıs 2014 tarihinde Viyana’da yapılan 
Nationalökonomische Gesellschaft/Avusturya Ekonomik Ortaklığı yıllık 
toplantısında gerçekleşmişti. Adı “Piketty’den Sonra” olan makale ise 
Thomas Piketty’nin Yirmi birinci Yüzyılda Sermaye (Cambridge, MA: 
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The Belknap Press of Harvard University Press, 2014) eseri hakkında 
gerçekleşen bir seminerde, İngiliz Sosyoloji Bülteni 65 (2014) 619-638’de 
yayınlanmıştır. Bu bahsettiklerim Londra İktisat Fakültesi’nde Yüzüncü Yıl 
Profesörü olarak çalışırken hazırlanmıştır ve bu projeler üzerinde çalışırken, 
sadece görünürde bir katılımcı olduğum bir dönem olmasına rağmen, benden 
desteğini esirgemeyen okuluma ve meslektaşlarıma çok minnettarımdır. 
İçeriği genişletme aşamasında ise, 2012-13 yıllarında ECFIN üyeliğimin 
olduğu dönemlerde gelişen fikirlerden faydalandım. Bu bakımdan da Avrupa 
Komisyonu’na araştırmamı desteklediği için çok minnettarım.

Kitabı hazırlarken birçok kişiden yardım aldım ancak, özel olarak 
bahsetmem gereken kişiler, on birinci bölümdeki hesaplamaları yapan, Essex 
Üniversitesi’nden Holly Sutherland ve meslektaşları Paola De Agostini, Chrysa 
Leventi ve Iva Tasseva’dır. 1983 yılında Holly ve ben Mervyn King, Nick 
Stern ve bendeniz tarafından yönetilen, ESRC destekli Vergilendirme, Teşvik 
ve Gelir Dağılımı programı kapsamında, TAXMOD adında İngiltere için mikro 
veri esaslı vergi karı modeli üzerinde çalışmaya başladık. O dönemde birlikte, 
dostça bir rekabet içinde ve Mali Çalışmalar Enstitüsü ile birlikte TAXMOD 
uluslararası bir örnek teşkil ediyordu. Holly ise sonrasında araştırmayı AB 
çapında fevkalade bir model olan EUROMOD haline getirdi. On birinci 
bölümde yer alan hesaplamalar bu modelin İngiltere bileşenini kullanmaktadır. 
Essex takımının bölüm içeriğinden sorumlu olduğu belirtilmez ancak, onların 
istekli ve bilgili destekleri olmasaydı yazılması mümkün olamazdı. 

Kitapta 1960’lı yıllarda gelir dağılımını araştırmaya başladığımdan beri 
veri bulunabilirliğinde yaşanan büyük gelişmeden bahsetmekteyim. Kitaptaki 
grafikleri tasarlarken, özel olarak Salvatore Morelli ile birlikte düzenlediğimiz 
Ekonomik Eşitsizliğin Çizelge Kitabı’ndan, Facundo Alvaredo’nun sorumlu 
olduğu Dünya En Yüksek Gelir Veritabanı’ndan ve Lüksemburg’ta bulunan 
LIS Milletler Arası Veri Merkezi (başkanı olmaktan gurur duyduğum) 
tarafından yayınlanan LIS Anahtar Rakamlar’dan özellikle yararlandım. 
Ancak, bunun dışında veri bulunmasına yardımcı olan ve doğrusunu söylemek 
gerekirse, sayılamayacak kadar fazla olan insanlara da teşekkür etmek gerekir. 

Taslağın bir kısmını veya tamamını, çoğunlukla kısıtlı zaman içerisinde 
okuyan ve projeye olan ilgileri ile beni destekleyen bu insanlara da 
şükranlarımı sunarım: Rolf Aaberge, Facundo Alvaredo, Charles Atkinson, 
Estelle Atkinson, Judith Atkinson, Richard Atkinson, Sarah Atkinson, 
François Bourguignon, Andrea Brandolini, Zsuzsa Ferge, David Hendry, 
John Hills, Chrysa Leventi, Ian Malcolm, Eric Marlier, Claudine McCreadie, 
John Micklewright, Salvatore Morelli (ayrıca grafiklerde de yardımcı oldu), 
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Brian Nolan, Maari Paskov, Thomas Piketty, Max Roser, Adrian Sinfield, Tim 
Smeeding, Holly Sutherland ve Iva Tasseva. Onların yorumları, bazı önemli 
yeniden yazımlara yol açarak kitabı inanılmaz geliştirdi. Julian Le Grand, 
Ruth Hancock ve Wiemer Salverda ile kitaptaki bakış açıları hakkında verimli 
tartışmalar yaşadım. Charlotte Proudman başlangıç evrelerinde bana destek 
oldu. Maarit Kivilo son notlardaki kaynakçaların hazırlanmasında oldukça 
etkili biçimde bana yardımcı oldu. Harvard Üniversitesi Yayınları’nın editörü 
Ian Malcolm ve meslektaşları ile kitap üzerinde çalışmak büyük bir zevkti; 
çok yardımsever ve destekleyicilerdi. 

Kitabın arkasında yatan çalışmada Oxford Martin Okulu’nda bulunan INET 
tarafından desteklenen EMoD programının bir parçasını oluşturan Eşitsizlik 
Grubu’ndaki meslektaşlarımdan önemli destek aldım. Grup şimdi Oxford 
Martin Okulu’nda ve INET’te İstihdam, Eşitlik ve Büyüme programına bağlı 
olarak çalışıyor. Minnettar olduğum bir başka insan da; geçtiğimiz on sekiz 
ayda ben evde gözlerden uzak çalışırken sadece çalışmayı desteklemekle ve 
Eşitsizlik Grubu’na alan sağlamakla kalmayan, ayrıca eşitsizliğin değişik 
boyutları hakkındaki düşüncelerimi bir araya getiren bir kitap yazmam 
konusunda bana ilk kez öneri sunan David Hendry’dir. Elbette ne o ne de 
burada teşekkür ettiğim herhangi başka biri ortaya sunulan fikirler veya analiz 
hataları konusunda sorumlu tutulmamalıdır. 

2020 öncesinde bu kitaptan gelecek telif hakkı ücretleri bu hayır 
kurumlarına bağışlanacaktır: Oxfam, Tools for Self Reliance, Emmaus UK, 
and the Quaker Housing Trust.





 :: 1

Giriş

Eşitsizlik bugün toplumsal tartışmalarda ön sırada yer almakta. Yüzde 1 
ve yüzde 99 hakkında çok şey yazılıp çizildi ve insanlar eşitsizliğin kapsamı 
hakkında artık hiç olmadığı kadar fazla bilgi sahibi. Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Barack Obama ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı 
Christine Lagarde, yükselen eşitsizliği öncelikli ele alınması gereken konu 
olduğunu belirttiler. Pew Araştırma Merkezi’nin Küresel Davranışlar Projesi 
katılımcılara 2014 yılında “Dünyadaki en büyük tehlike nedir?” sorusunu 
yönelttiğinde, Birleşik Devletler ve Avrupa’nın “eşitsizlik hakkındaki 
kaygıların diğer tüm tehlikelerin önüne geçtiği”ni belirttiği görülmüştür.1 Fakat 
gelir eşitsizliğini düşürme konusunda ciddi isek, ne yapılabilir? Yükselmiş 
toplum bilinci ne şekilde eşitsizliği gerçekten düşürecek politikalara ve 
eylemlere dönüştürülebilir? 

Bu kitapta gelir dağılımında düşük eşitsizliğe doğru gerçek bir dönüşüme 
yol açabileceğini düşündüğüm somut politika önerileri sergiledim. Tarihin 
öğrettiklerinden yararlanarak ve temel ekonomiye yeniden bakarak şu 
anda eşitsizliğin kapsamını azaltacak nelerin yapılabileceğini göstermeyi 
amaçladım. Bunu da iyimser bir ruh haliyle yaptım. Dünya büyük sorunlar 
ile yüzleşiyor ancak, biz birlikte kontrolümüz dışındaki güçlere karşı çaresiz 
değiliz. Gelecek bizim elimizde.

Kitabın Planı
Kitap üç bölümden oluşmakta. Birinci bölüm teşhis koymakla ilgili. 

Eşitsizlik deyince ne anlıyoruz ve şu andaki kapsamı nedir? Eşitsizliğin 
düşüşe geçtiği dönemler olmuş mudur ve eğer varsa bu dönemlerden neler 
öğrenebiliriz? Ekonomi bize eşitsizliğin nedenleri hakkında ne anlatabilir? 
Bölüm özetleri olmadan, bir bölüm diğerinin yolunu açarken birinci bölümün 
sonunda “Şimdiye Kadar Olanın Özeti” kısmında her şeye rağmen sizlere 
kısa bir özet sağlıyorum. İkinci bölüm ise ülkelerin eşitsizliği azaltmak 
için atabilecekleri on beş öneri sunmaktadır. Önerilerin tamamı ve bunların 
dışında beş adet “takip edilesi fikirler” ikinci bölümün sonunda listelenmiştir. 
Üçüncü bölümde önerilere karşı sunulan itirazları değerlendirdim. Ekonomik 
büyümeyi yavaşlatmadan veya insanların iş kaybetmelerine yol açmadan 
herkese eşit fırsatlar sağlayabilir miyiz? Eşitsizliği düşürecek bir programa 
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gücümüz yeter mi? “İleriye Doğru Bir Adım” bölümü önerileri ve bunları 
gerçekleştirmek için neler yapılabileceğini özetliyor.

Bölüm 1, eşitsizliğin ne anlama geldiği ile ilgili bir tartışma aracılığıyla 
zemini hazırlarken, kapsamı hakkında kanıtlara ilk kez bakıyor. “Eşitsizlik” 
hakkında söylenen çok söz olmasına rağmen, terim farklı insanlar için farklı 
anlamlara geldiğinden, çok fazla da kafa karışıklığı söz konusu. Eşitsizlik 
insan aktivitelerinin birçok katmanında ortaya çıkmaktadır. İnsanlar eşit 
olmayan politik güçlere sahiplerdir. İnsanlar yasalar önünde eşit değildir. 
Benim buradaki odak noktam olan ekonomik eşitsizlik bile çok fazla 
yoruma açıktır. Amaçların ve sosyal değerler ile olan ilişkileri açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Hangi sonuçlardan kaygı duymalıyız? Sadece yoksulluk 
üzerine mi odaklanmalıyız? Eşitsizlik hakkında bir veri sunulduğunda, 
okuyucu her zaman için “Kimle kimin arasındaki eşitsizlik?” sorusunu 
sormalıdır. Bölüm ekonomik eşitsizliğin ilk halini sunarak ve geçmiş 100 yılda 
ne şekilde değiştiğini göstererek devam etmektedir. Bu yalnızca eşitsizliğin 
günümüzdeki yüksekliğinin ve gündemdeki öneminin nedenine ışık tutmayıp 
aynı zamanda eşitsizliğin önemli boyutlarını bize tanıtmaktadır.

Kitabın temalarından biri de geçmişten ders almanın önemidir. 
Santayana’nın Aklın Yaşamı’nda “Geçmişi hatırlayamayanlar onu 
tekrarlamaya mahkûmdur.” dediği gibi bunu söylemek artık bir klişe haline 
gelmiştir ancak, bütün klişeler gibi bu da çok önemli bir gerçeği içermektedir.2 
Geçmiş, hem eşitsizliği azaltma bağlamında neyin ulaşılabilir olduğuna hüküm 
verebileceğimiz bir ölçüt sağlarken hem de bunun nasıl başarılabileceği 
konusunda ipuçları vermektedir. Neyse ki gelir dağıtımı hakkında tarihsel 
çalışmalar ekonominin bir alanı ve son yıllarda bu alanda hatırı sayılır bir 
gelişme kaydedildi ve ikinci bölümde tarif edilen, farklı ülkelerden ekonomik 
eşitsizlik ile ilgili zaman içerisinde oldukça gelişen deneysel veriler, bu 
kitabın yazılmasına olanak sağlamıştır. Bu verilerden, özellikle savaş 
sonrası dönemde Avrupa’da eşitsizliğin nasıl düştüğüne dair önemli dersler 
çıkarabiliriz. Eşitsizlikteki bu düşüş İkinci Dünya Savaşı döneminde ortaya 
çıkmış ancak, bunun yanında 1945 ile 1970’ler arasındaki eşitleyici güçlerin 
ürünü olarak da devam etmiştir. Eşitleyici mekanizmalar –bilinçli politikalar 
dâhil– sonrasında işlemeyi bırakmış veya tersine dönmüş, bu sayede de 
benim “Eşitsizlik Dönemeci” adını verdiğim durum 1980’lerle birlikte ortaya 
çıkmıştır. O zamandan beri de eşitsizlik birçok ülkede yükselişe geçmiştir 
(Latin Amerika ile olan ilgisinden bahsettiğim üzere, tamamında değil.)

Savaş sonrası on yıllarda eşitsizliği düşüşüne yol açan güçler, gelecek için 
şekil verici bir politika konusunda rehber görevi görmekte ancak, o dönemden 
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bu yana da dünya dramatik olarak değişime uğradı. Üçüncü bölüm günümüzde 
eşitsizliğin ekonomisi üzerine düşünmektedir. Burada ben teknolojik değişim 
ve küreselleşme adlı ikiz güçler (zengin ve gelişmekte olan ülkelerin emek 
piyasasını radikal olarak değiştiren güçler) üzerinde odaklanan ekonomi ders 
kitabı öyküsünden başlayıp ücretlerin dağıtımında açılan uçuruma kadar 
gitmekteyim ancak, sonrasında ders kitaplarından uzaklaşıyorum. Teknolojik 
gelişim doğal bir fenomen olmaktan çok sosyal ve ekonomik kararları 
yansıtmaktadır. Firmaların, bireylerin ve hükümetlerin tercihleri, teknolojinin 
yönünü etkilemekte ve bu nedenle gelir dağıtımını da etkilemektedir. Arz ve 
talep yasası ödenen ücretler üzerine bir sınır belki koyabilir, ancak, dikkate 
alınması gereken hususların sayısını artırarak bu konuya daha fazla alan 
açmaktadır. Ekonomik ve sosyal durumu hesaba katan daha zengin bir analize 
ihtiyaç vardır. Ders kitabı öyküsü emek piyasası üzerine yoğunlaşmakta ve 
sermaye piyasası üzerine düşünme konusunda başarısız olmaktadır. Sermaye 
piyasası ve toplam gelirdeki kârların payı hakkında ilgili sorun, gelir dağılımı 
analizinde eskiden merkezi bir unsur olarak karşımıza çıkmaktaydı ve bugün 
de öyle olmalıdır. 

Teşhisin ardından da eylem gelir. Kitabın ikinci kısmı, toplumlarımızı 
birlikte eşitsizliğin belirgin bir şekilde alt seviyelere indiği bir geleceğe 
götürebilecek bir dizi öneri ortaya koymaktadır. Bunlar politikanın birçok 
alanını kapsamakta ve sadece mali yeniden dağıtım ile sınırlı kalmamaktadır 
ve bu oldukça önemlidir. Eşitsizliğin azaltılması herkes için öncelikli konu 
olmalıdır. Hükümet içinde bilimden sorumlu bir bakan için de sosyal güvenlik 
ile ilgilenen bir bakan için de öncelikli olmalıdır. Eşitsizlik, rekabet politikasını 
ilgilendiren bir konu olduğu kadar emek piyasası reformunu ilgilendiren bir 
konudur. Görevleri işçi, işveren, tüketici ve tasarruf sahibi ve ayrıca vergi 
mükellefleri olan bireyler için de kaygılanacak bir konu olmalıdır. Eşitsizlik 
sosyal ve ekonomik yapımıza gömülü hale gelmiştir ve belirgin bir şekilde 
düşüşü için toplumumuzun tüm unsurlarının hepimiz tarafından incelenmesi 
gerekmektedir.

Dolayısıyla, ikinci kısımdaki ilk üç bölümü ekonominin farklı unsurları 
ile uğraşmaktadır. Dördüncü bölüm teknolojik değişim ve onun dağılımsal 
sonuçları, pazar yapısı ve denge sağlayıcı gücü ile olan ilişkisi ile beşinci 
bölüm ise emek piyasası ve istihdamın değişen doğası ile; altıncı bölüm de 
sermaye piyasası ve servetin paylaşılması ile uğraşmaktadır. Her durumda 
pazar gücü ve konumu önemli bir rol oynamaktadır. Servetin dağılımı üzerinde 
yirminci yüzyılda daha az yoğunlaşılmış olabilir ancak, bu ekonomik karar 
alma mekanizması üzerinde denetimin aktarıldığı anlamına gelmemektedir. 
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Emek piyasasında son on yıllarda yaşanan gelişim, emek piyasası 
“esnekliği”ni gözle görülür biçimde artırmıştır ve işçilerden işverenlere güç 
transferine yol açmıştır. Çok uluslu şirketlerin, ticaretin ve sermaye piyasası 
liberalizasyonunun büyümesi, şirketlerin pozisyonunu müşteriler, işçiler ve 
hükümetler karşısında güçlendirmiştir. Yedinci ve sekizinci bölümler kademeli 
vergilendirme ve refah devleti konularını ele almaktadır. Daha fazla kademeli 
gelir vergisine dönüş gibi bir dizi tedbir önerisi geniş olarak tartışılmaktadır 
ancak, sosyal güvenliği temelden destekleyen “katılım geliri” fikri gibi diğer 
öneriler daha az öngörülebilirdir.

“Yükselen eşitsizlik ile nasıl savaşabiliriz?” sorusuna verilecek standart 
yanıt eğitim ve beceriler ile ilgili yatırımların yükselişini savunmaktır. Ben ise 
bu tarz önlemler hakkında nispeten daha az şey söylerim. Bunun nedeni bu 
önlemlerin önemsiz olması değil, aksine onların zaten geniş bir şekilde gözden 
geçirilmiş olmasıdır.3 Ben gerçekten aileler ve eğitim için bu tarz yatırımları 
desteklemekteyim ancak,  daha radikal önerilerin —modern toplumun temel 
unsurları üzerinde yeniden düşünmemizi gerektirecek ve geçmiş on yılları 
domine etmiş politik fikirleri çıkarıp atmamıza neden olacak önerilerin —altını 
çizmek isterim. Gerçekte bu öneriler ilk başta tuhaf ve kullanışsız görünebilir. 
Bu nedenle üçüncü bölüm önerilen tedbirlerin olabilirliğini değerlendirmeye 
ve buna karşı olan itirazlara adanmıştır. En belirgin zorluk, gerekli tedbirleri 
karşılayamayacak olmamızdır. Bütçe aritmetiğine gelmeden önce, eşitlik 
ve verim arasında kaçınılmaz bir çatışma olduğuna dair daha genel bir itiraz 
olduğunu hesaba katmaktayım. Yeniden dağıtımın caydırıcı faktörlere neden 
olduğuna dair gerçekten bir sorun mu vardır peki? Refah ekonomisi ve “küçülen 
pasta” hakkında tartışmalar dokuzuncu bölümün konusudur. Önerilere karşı 
ikinci grup itirazlar ise önerilerin “iyi ancak, günümüzde küreselleşmenin 
kapsamı düşünüldüğünde bir ülkenin bu tarz radikal bir yola sapamayacağını” 
belirtmekte. Bu ciddi tartışma onuncu bölüm’de yer almaktadır. On birinci 
bölümde önerilerin “politik aritmetiği”ne, Birleşik Krallık özelinde hükümet 
bütçesinden çıkarımlara, gelmekteyiz. Bazı okuyucular ilk olarak buraya 
bakacaklardır. Bu konuyu en sona saklamayı tercih ettim. Bunun nedeni 
konunun önemsiz olması değil, analizin yer ve zaman olarak daha özel olmasıdır. 
Önerilen vergilerden gelecek olan gelirler ve sosyal transferlerin maliyeti, belirli 
bir ülkenin kurumsal yapısına ve diğer özel hususlara bağlıdır. Benim amacım 
ise ekonomistlerin politik önerilerin uygulanabilirliğini değerlendirebilecekleri 
yolları günümüzde İngiltere’de ne yapılabileceğini göstererek resmetmektir. 
Bazı öneriler için bu tarz hesaplamaları yapmak mümkün değildir ancak, 
kamu finansmanı üzerinde nasıl etkileri bulunabileceğini gösteren geniş çaplı 
göstergeler sağlamaya çalıştım. 
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Ne Beklemeliyiz?
Bu kitap sadece eşitsizliğin nedenleri ve çözüm yolları üzerine değil aynı 

zamanda çağdaş ekonomik düşüncenin durumu üzerine benim fikirlerimin bir 
ürünüdür. Stella Gibbons’ın 1932 tarihli romanı Züğürt Tesellisi Çiftliği’nde 
yazar, “daha güzel bölümleri” bir yıldızla işaretleyip (kuşkusuz bunu 
yaparken bıyık altından gülerek) bir cümlenin edebi mi saçmalık mı olup 
olmadığından emin olamayan okuyucuya yardım etmeyi amaçlamıştır.4 Onun 
örneğini uyarlayarak, geleneksel akıldan saptığım bölümleri işaretlemeyi 
ve böylece “zırva”dan korkan okuyucuları uyarmayı düşündüm. Benzer 
yıldızların kullanımı yerine ana akımdan sapmaların uyarısının yapıldığı 
bir yöntem tercih ettim. Benimsenen yaklaşımların mutlaka daha üstün 
olduğunu iddia etmediğimi ancak, ekonomi yaparken birden fazla yolumuz 
olduğunu belirtmeliyim. Cambridge, İngiltere’de okudum ve Cambridge, 
Massachusetts’te ekonomik değişim ve politika sayesinde “Kim kazanır ve 
kim kaybeder?” sorusunu sormayı öğrendim. Bu soru, günümüzde medya ve 
politika tartışmalarında genelde yer almayan bir sorudur. Birçok ekonomik 
model sofistike karar-alma uygulamalarını gerçekleştirirken benzer temsili 
aracıları kullanıp, dağılımsal konuları baskı altına alıp sonucunda ortaya çıkan 
sonucun adaletli olup olmadığını düşünmeye hiçbir alan bırakmamaktadır. 
Bana göre böyle bir tartışma için mutlaka alan olmalıdır. Sadece bir çeşit 
ekonomi yoktur.

Bu kitap ekonomi ve politikaya ilgi duyan genel okuyucuya yöneliktir. 
Teknik materyalleri büyük çoğunlukla son notlarla sınırlı tuttum ve kullanılan 
bazı ana terimlerin bulunduğu bir sözlük de ekledim. Biraz grafik, az sayıda da 
tablo bulunmakta. Tüm rakamsal verilerin detaylı kaynakları, kitabın arkasında 
Rakamsal Veri Kaynakları bölümünde bulunabilir. Stephen Hawking’in ünlü 
bir sözü olan “Her denklem kullanıcıları yarılar.”ı hep aklımda tuttum. Ana 
metinde hiçbir denklem bulunmamaktadır. Bu yüzden okuyucularımın sonuna 
kadar gidebileceğini ümit etmekteyim.





Kısım I
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Bölüm 1: Sahneyi Hazırlamak

Bu kitap eşitsizliğin kapsamını azaltmanın yolları ile ilgilidir ve bu hedefin 
ne anlama geldiği konusunda öncelikli olarak açık olmamız gerekmektedir. 
İsterseniz olası bir yanlış anlamayı ortadan kaldırarak başlayayım. Ben 
ekonomik sonuçlardaki tüm farklılıkları gidermeyi amaçlamıyorum. Tam 
eşitliği de hedeflemiyorum. Asıl olarak ekonomik ödüllerde belirgin farklılıklar 
olması mazur görülebilir. Asıl amaç eşitsizliğin, aşırı olduğuna inandığımız şu 
anki düzeyinin azaltılmasıdır. Bu önerimi varılması gereken son nokta olarak 
değil, hareketin yönü bağlamında sunuyorum. Okuyucular eşitsizliğin şu anki 
düzeyinin sürdürülemez veya tahammül edilemez olduğunu kabul edip, ne 
kadar eşitsizliğin kabul edilebilir olduğu konusunda kararsız kalabilirler.

Bu bölümde eşitsizlikten niye endişe duymamız gerektiğinin nedenlerini 
araştırıyor ve temelde yatan sosyal değerler ile ilişkisini inceliyorum. 
Sonrasında da deneysel kanıtlara bakıyorum. Gerçekte toplumlarımız ne 
kadar eşitsiz? Eşitsizlik ne kadar yükseldi? Geniş çerçeveyi gördüğümüzde 
daha derinlere inmemiz gerekmektedir. İstatistiklere neler eklenmekte ve 
istatistiklerde ne eksik? Kimler dağıtımın neresinde? 

Fırsat Eşitsizliği ve Sonuç Eşitsizliği
“Eşitsizlik” terimini duyduğunda birçok insan “fırsat eşitliğinin” 

sağlanması bağlamında düşünmektedir. Bu ifade sıklıkla politik konuşmalarda, 
parti manifestolarında ve seçim çalışmalarında kullanılan retorikte karşımıza 
çıkmaktadır. Tarihte derin kökleri bulunan, insanları bir araya getirmeye yaraya 
güçlü bir çağrıdır. Richard Tawney klasik şiiri Eşitlik’te; tüm insanların “sahip 
oldukları güçler ile en iyisini yapmada eşit” olmaları gerektiğini belirtir. Yakın 
tarihli ekonomik literatürde, John Roemer’in çalışmalarında belirttiği üzere, 
ekonomik sonuçların belirleyici faktörlerinin bireysel kontrolün ötesinde 
(mesela aile geçmişi) “koşullar” ile bireyin sorumlu tutulabileceği “çaba” 
arasında ayrıldığını görmekteyiz. Fırsat eşitliği ilk değişken olan koşulların 
sonuç üzerinde herhangi bir rol oynamadığı durumda erişilebilir olmaktadır. 
Eğer bazı insanlar okulda çok sıkı çalışıp, sınavlarını geçip tıp fakültesine 
girerse, en azından doktor olarak yüksek maaşlarının bir kısmını (hepsinin 
olması gerekmiyor) çabalarına atfedebiliriz. Öte yandan tıp fakültesindeki 
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konumları ailesel etki aracılığı ile sağlanmışsa (örneğin; mezunların çocuklarının 
tercih edilmesi gibi) bu durumda fırsat eşitsizliği ortaya çıkar.1

Fırsat eşitliği kavramı ilgi çekicidir ancak, sonucun eşitsizliğinin ilgisiz 
bir konu olduğu anlamına mı gelir? Bana göre bu sorunun yanıtı “hayır”dır. 
Sonuç eşitsizliği, “eşit şartlar oluşturmak” şüphesi ile başlayanlar için bile 
hala önemlidir. Neden böyle olduğunu görmek için iki kavram arasındaki 
farkı ortaya koyarak başlamalıyız. Fırsat eşitsizliği özünde tahmin edilebilen 
bir kavramdır —herkesin eşit bir başlangıç noktası olması gerekir— oysa 
yeniden dağıtım aktiviteleri gerçekleşecek sonuçlar ile ilgilidir. Sonuç 
eşitsizliğinin ilgisiz bir konu olduğunu düşünenler gerçekleşecek sonuçlar 
üzerinde endişelerin mantıksız olduğunu göz önüne alarak, yarış için eşit 
şartlar oluşturulduğu vakit sonuçlar üzerine düşünmemiz gerekmeyeceğine 
inanmaktadırlar. Bu, bana göre üç nedenle yanlıştır.

Birincisi, birçok insan yarış başladıktan sonra ne olacağını tamamen 
göz ardı etmenin kabul edilemez olacağını düşünecektir. Bireyler çaba 
gösterebilir ancak, kötü şansa sahip olabilirler. Bazı insanların tökezleyip 
yoksulluğa düşebileceği hesaba katılabilir. Bütün insani toplumlarda onlara 
yardım sağlanacaktır. Buna ek olarak, birçok insan bu yardımın kötü duruma 
düşen insanın kötü duruma düşme nedenlerini soruşturmadan teklif edilmesi 
gerektiğine inanmaktadır. Ekonomistler Ravi Kanbur ve Adam Wagstaff’ın 
belirttiği üzere, “bireyin çorba sırasında bulunması sonucuna yol açanın 
koşullar mı çaba mı olduğunu değerlendirerek çorbayı azar azar dağıtmak” 
ahlaka aykırı olacaktır.2 Birinci neden, kimin yaşadığı sonucun zorluk ve 
sıkıntı olduğunu göz ardı edemeyiz ve bu yüzden sonuçlar, önceden tahmin ve 
tayin edilen bir fırsat eşitliği olsa, bile önemlidir.

Fakat sonuçların önemi bundan çok daha derinlerdedir. Bu da sonuçların 
eşitsizliğinin önemi konusunda ikinci nedene bizi getirmektedir. Biz, 
rekabetçi ve rekabetçi olmayan fırsat eşitliğini birbirinden ayırmalıyız. İkinci 
fırsat eşitliği türü, tüm insanların bağımsız yaşam planlarını ve projelerini 
gerçekleştirmekte eşit şansa sahip olmasını sağlamaktadır. Atletizm ile ilgili 
bir karşılaştırmada bulunacak olursak; herkesin yüzme sertifikasına sahip 
olma fırsatı vardır. Buna karşın rekabetçi fırsat eşitliği, yüzme yarışı gibi 
eşit olmayan ödüllerin olduğu bir yarışta hepimizin yarışma şansının olduğu 
anlamına gelmektedir. Bu daha özgü örnekte, daha önceden belirlenmiş eşit 
olmayan ödüller bulunmakta ve bu durum sonuç eşitsizliğinin büyük resme 
dâhil olduğunu an olarak göze çarpmaktadır. Ödül dağıtımının oldukça eşitsiz 
olması, yarışın adil bir yarış olduğundan emin olmamız için bizim çok fazla 
çaba sarf etmemize yol açıyor. Ayrıca ödül yapısı da genel olarak toplumsal 
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yönden oluşturulmuş bir yapıdır. Ekonomik ve sosyal düzenlemelerimiz, 
kazananın bir çelenk veya 3 milyon dolar (2014 yılında Amerika Açık Tenis 
Turnuvası’nın şampiyonluk ödülü) olup olmayacağına karar vermektedir. 
Ödül yapısının belirlenmesi bu kitabın ilgilendiği ana konudur.

Son olarak, sonuç eşitsizliği hakkında düşünülmesi gereken üçüncü neden 
ise onun fırsat eşitliğine (gelecek nesil için) doğrudan etkide bulunmasıdır. 
Bugünün nihai sonuçları yarının beklenen oyun sahasını şekillendirir: Sonuç 
eşitsizliğinden bugün yararlananlar, yarın çocukları için adil olmayan bir 
avantaj elde ederler. Eşit olmayan fırsatlar ve sınırlı sosyal devinim hakkında 
kaygılar gelirin ve servetin dağıtımı daha eşitsiz hale geldikçe yoğunlaşmıştır. 
Bunun nedeni sonuçlar üzerinde aile geçmişinin etkisinin hem geçmiş ve sonuç 
arasındaki ilişkinin gücü hem de aile geçmişleri arasında eşitsizliğin kapsamına 
bağlı olmasıdır. Bugünün neslinde sonuç eşitsizliğinin varlığı, sonraki nesil 
tarafından kazanılacak adil olmayan bir avantaj anlamına gelmektedir. Yarının 
fırsat eşitliği ile ilgili endişelerimiz varsa, bugünün sonuç eşitsizliği hakkında 
endişelenmemiz gerekiyor.

Eşitsizlikle İlgili Araçsal ve İçsel Kaygılar
Eşitsizliğin anlamı Sonuç eşitsizliğinin düşürülmesi, fırsat eşitliğini nihai 

hedef olarak görenler için bile önemlidir. Bu amaca ulaşmak için en önemli 
araçtır. Aynı şekilde Joseph Stiglitz’in Eşitsizliğin Bedeli ve Kate Pickett ile 
Richard Wilkinson’ın Su Terazisi benzeri etkileyici kitaplar, sonuç eşitsizliği 
hakkında endişelenmemiz gerektiğini belirten başka araçsal nedenler ortaya 
koymuşlardır.3 Onlara göre biz sonuç eşitsizliğini düşürmeliyiz çünkü sonuç 
eşitsizliği bugünün toplumu için de kötü sonuçlara yol açmaktadır. Yükselen 
suç oranı, hastalıklar, çocuk gebelikleri, obezite, sosyal dayanışmanın 
azlığı ve benzeri birçok sosyal sorun için yükselen eşitsizliği suçlu olarak 
görmektedirler. Siyasal bilimciler demokratik seçimlerin sonuçlarını 
belirlerken paranın rolü ile gelir eşitsizliği arasında iki yönlü bir ilişki 
tespit etmişler ve bunu “ideolojiler ile eşit olmayan zenginlerin dansı” adı 
altında karakterize etmişlerdir.4 Ekonomistler gittikçe kötüleşen ekonomik 
performansı yükselen eşitsizliğin tam yanına yerleştirmişlerdir. IMF ve 
Dünya Bankası’nın 2012-Yıllık Olağan Toplantısı’nda Christine Lagarde 
“üçüncü dönüm noktası: gelecek dünyamızda eşitsizlik ve büyümenin 
kalitesi” çalışması hakkında konuştu. “Yakın tarihli IMF araştırmalarının 
bize gösterdiği üzere düşük eşitsizlik daha büyük makroekonomik istikrar 
ve daha fazla sürdürülebilir kalkınma ile yakın ilişkilidir.” diye belirtmiştir. 
Eşitsizliğin düşürülmesi ile elde edilecek faydaların kapsamı tartışılabilir ve 
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bu yüzden eşitsizlik ve ekonomik performans arasındaki ilişkiye dokuzuncu 
bölümde yeniden döneceğim.

Ancak, eşitsizliğin düşürülmesi konusu sadece yukarıda bahsi geçen 
olumsuz sonuçlara bağlı değildir. Eşitsizliğin şu anki derecesinin çok yüksek 
olduğuna inanmamızı sağlayan içsel nedenler de bulunmaktadır. Bu nedenler 
belki daha geniş bir adalet teorisi açısından sınırlandırılabilir. Bu konular 
hakkında yüz yıl önce yazan ekonomistler için faydacı hükümler içinde 
düşünmek doğal olandı. Bireysel refahı her bireye atfedilen fayda düzeyi 
açısından toparlayan ve özetleyen ekonomistler, yüksek eşitsizliğin toplam 
faydayı düşürdüğünü iddia etmişlerdir. İngiliz ekonomist ve savaş sonrası 
Maliye Bakanı olan Hugh Dalton’un belirttiği üzere, zengin bir insandan 1 
pound paranın daha az zengin bir insana aktarılması eşitsizliği düşürecek ve 
toplum için toplam faydayı topluca artıracaktır.5 

Faydacılık oldukça fazla şekilde eleştirildi ve bunun nedeni sadece bireysel 
çıkarlar ile ilgilenmesi değil, aynı zamanda Amartya Sen’in de söylediği gibi 
“bu toplamın bireyler arası dağıtımıyla fevkalade ilgisiz. Bu yüzden eşitsizliği 
hesaplama ve değerlendirme konusunda uygun olmayan bir yaklaşım”6 
olarak görülmektedir. Bu nedenle eşitsizliği ölçerken dağılımsal ağırlıklar 
uygulanmakta ve daha az zengin olanlar için daha fazla ağırlık eklenmektedir. 
Bu dağılımsal ağırlıklar, yeniden dağıtımı düşünerek sosyal değerlerimizi 
bir araya getirmektedir ve eşitsizlik ile ilgili kaygılarımız için içsel bir 
temel oluşturmaktadır. Bu ağırlıkların ne kadar olması gerektiği ise insanlar 
arasındaki farklılıklar ile ilgilidir ve ekonomist Arthur Okun tarafından 
“sızdıran kova deneyi”nde görülebilmektedir. Eğer Dalton’un 1 pound'unun 
bir kısmı yolda kaybolursa ne olacağını sormuştur. Verilen yanıtlardan sonra 
Okun alıcının gelirine daha ne kadar ağırlık eklenmesi gerektiğini hesaplamış 
ve bunu donörünki ile kıyaslayıp transferi adil hale getirmeye çalışmıştır. 
Transferin yarısı eğer kovadan sızmışsa, o halde alıcının gelirine donörünki ile 
kıyaslanıp iki kat ağırlık vermemiz gerekmektedir. Daha fakir alıcılara daha 
fazla ağırlık veren insanlar, yeniden dağıtıma daha fazla faydalı olmaktadır 
ve eşitsizliği düşürme yönünde daha fazla yol almaktadır. Sonucunda John 
Rawls’ın Adalet Teorisi eseriyle sıklıkla ilişkilendiren bir davranış olarak, 
tüm ağırlık daha az zengin olana verilmektedir ancak, teorisinde bu davranış 
biçiminin aldığından çok daha fazlası vardır.7

En az avantajlı olanın desteklendiği “Rawlsian” bakışı biraz radikal 
gelebilir. Fakat ekonomik hareketliliği canlandıracak ve aramızdaki en 
fakirlerin gelirlerini artırmakta kullanılabilecek geliri yükseltecek gelir vergisi 
kesintilerini tartışan politikacıların açıklamalarından çok da uzakta değildir. 
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Bu tartışmanın gösterdiği üzere, Rawlsian’in amacında içsel olarak eşitlikçi 
herhangi bir şey yoktur. En az avantaja sahip olanın refahını maksimize etmek 
oldukça eşitsiz bir dağılıma yol açabilir. Rawls’tan daha radikal olan Plato ise 
kimsenin toplumun en fakir üyesinden dört kattan daha fazla zengin olmaması 
gerektiğini söyleyen bir bakışa sahiptir8. Bu eşitlikçi görüş, eşitsizliğin zengin 
ve fakirin arasındaki uzaklık dolayısıyla oluştuğunu ve en fakirin hiçbir şey 
kazanmadığı durumlarda bile harekete geçmek için bir neden olabileceği 
savunulmaktadır.

Rawls’ın Adalet Teorisi sosyal adaletin doğası hakkında ahlak filozofları 
arasında kapsamlı bir tartışmaya yol açmıştır. Buradaki ilişki, Rawls’ın 
“başlıca mallar”a erişim bağlamında adaletin prensiplerini çerçevelemesidir. 
Başlıca mallar “mantıklı bir insanın istediği ve isteyebileceği her şey” anlamına 
gelmektedir. Oldukça geniş kategoriler olan “haklar, fırsatlar ve güçler, gelir 
ve zenginlik” olarak sıralanmıştır.9 Sen’in ileri sürdüğü üzere, bu durum bizi 
faydacılığın çok ötesine götürmekte ancak, “insanların başlıca malları iyi 
bir yaşama dönüştürebilme konusunda sahip olduğu kapsamlı değişimler”i 
düşünmede yetersiz kalmaktadır.10 Sen, başlıca mallar yerine “yetenekler”i 
göz önünde bulundurmamızı ve insanların işlevselliğine göre onlara açılan 
fırsatlar bağlamında sosyal adaleti tanımlamamızı önermiştir. Kabiliyet 
yaklaşımı Rawls’ın yaklaşımından iki biçimde ayrılır. Belirli durumlarda hangi 
malların insanlar için ne yapabileceğine odaklanır. Örneğin; engelli insanların 
vücudu sağlam insanlara göre daha fazla işe gidiş-geliş masrafı yapması 
gibi. Sadece erişilen sonuçlarla değil aynı zamanda Sen’in bireysel özgürlük 
için vazgeçilmez bir unsur olarak tanımladığı (kitabının adının Özgürlük 
olarak Gelişim olması gibi), fırsat çeşitliliği ile de ilgilenir.11 Uygulamada 
kabiliyet yaklaşımı, gözlem altındaki sosyal ve ekonomik performansın 
boyutlarını, yirmi beş yıl önce Mahbub-ul Haq tarafından başlatılan İnsani 
Gelişmişlik Endeksi’ni (endeks ülkeleri gelişim, eğitime bakış ve ortalama 
yaşam süresinin yanında gelir düzeyi olarak da sıralamaktadır) belirgin bir 
şekilde etkileyerek geliştirmiştir.12 Günümüzde kabiliyet yaklaşımı ekonomik 
kaynakların eşitsizliği hakkında endişelerimiz ile ilgili araçsal nedenlere geri 
döndürmektedir ancak, bu sefer adalet ilkeleri içerisinde.13 Böyle bir yapı 
içerisinde, gelir sadece bir boyutu oluşturmakta ve gelir arasındaki farklılıkların 
değişen koşulların ışında ve altında yatan fırsatları göz önünde bulundurarak 
yorumlanması gerekmektedir. Burada eşitsizliğin ekonomik boyutu üzerinde 
konsantre olmamın nedeni budur.

Fakat ekonomistler eşitsizlik ile ilgili ne demek zorundadır? 
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İktisatçılar ve Gelir Eşitsizliği
Yaklaşık yirmi yıl önce, Kraliyet Ekonomik Topluluğu’na “Bringing 

Income Distribution in from Cold” adlı konuşmamı sundum.14 Konuşmanın 
adı ekonomide gelir eşitsizliği konusunun öneminin düşüşü hususunun altını 
çizmek için özenle seçilmişti. Yirminci yüzyılın büyük bir kısmında bu konu ihmal 
edilmiştir. Hâlbuki benim inancıma göre ekonomik araştırmaların merkezinde 
bulunması gerekmektedir. Konuşmama Dalton’un yüzyılın başlarında aynı sorun 
ile ilgili ifadelerinden alıntı yaparak başladım. Dalton gelir dağılımı üzerine 
özel olarak ilgi duyan bir öğrenci olduğunda: “Yavaş yavaş farkına vardım ki 
‘dağılım (bölüşüm) teorilerinin’ çoğu ‘üretim faktörleri’ arasındaki dağılım ile 
ilgilenmekteydi.” demiştir. Bunun yanında “kişiler arası dağılım gibi daha açık 
ve doğrudan ilgilenilmesi gereken bir sorun ise ders kitaplarının tamamının 
dışında bırakılmış veya hakkında çok az bahsedilmiştir. Bu şekilde sorun ile 
ilgili hiçbir soru olmadığı, varsa üretim faktörleri hakkında genellemeler ile 
veya profesörlerin daha az öneme sahip insanlara bırakmaktan memnuniyet 
duyduğu istatistiksel araştırmalar ile yanıtlanamayacağı belirtilmiştir.”15 Aynı 
sorun 1990’larda ben ekonomik literatürü incelediğimde doğru bir şekilde 
karşıma çıkmıştı. Gelir dağılımı üzerine ekonomik düşünce tarihi ile ilgili 
kendi hesabına düşeni Agnar Sandmo şu şekilde gözlemlemiştir: “Kaynak 
dağıtımı ve gelir dağılımı arasındaki bağlantı, modern genel denge teorisinde 
pek dikkate alınmamıştır; teorinin Gerard Debreu (Nobel Ödüllü ekonomist) 
tarafından yapılan etkileyici sunumunda ‘dağılım’ terimi geçmemektedir 
bile.” Sonrasında ekonomik teorinin “gelir dağılımının belirlenmesinde ihmal 
ettiklerini yakalamaya başladığını ancak, bu ihmalin başlangıç ders kitaplarında 
ve mikro ekonomik teori hakkında kitaplarda konuya ayrılan alan bakımından 
hala görünürde olduğunu” belirtmektedir.16 Bugünün en çok satan ders 
kitaplarına göz attığımızda bu yapı geçmişle aynı şekilde varlığını korumaktadır. 
Eşitsizlik üzerine tartışmalar, üretim ve makroekonomi hakkındaki ana 
bölümlerden ayrı tutulmaktadır. Örneğin; Harvard profesörü Greg Mankiw’in 
Mikroekonomik İlkeler eserinde “Gelir Eşitsizliği ve yoksulluk” adında harika 
bir bölüm bulunmaktadır ancak, bu bölüm önceki bölümlerden (ve eşlik eden 
Makroekonomik İlkeler’den) ayrıdır. Daha fazla anlatmak gerekirse, kitabı 
Ekonominin Ana Hatları’nın içine sıkıştırdığımızda eşitsizlik bölümü kendine 
yer bulamazken yazardan alıntılamak gerekirse “ekonomi araştırmalarında 
öğrencilerin ilginç bulduğu ve bulması gereken materyalleri vurgulamak” kriteri 
kitabın hazırlanmasında göz önünde bulundurulmaktadır.17 Bu kritere göre belli 
ki eşitsizlik konusu kitaba girmek için yeterli görülmemektedir.18 
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Buradan yaptığımız çıkarım dağılımsal konuların ekonomistlerin temel 
ilgi alanı olmadığıdır. Gerçekten de bazı ekonomistler ekonomi mesleğinin 
eşitsizlik ile ilgilenmemesi gerektiği görüşünü savunmaktadırlar. Bu görüş 
Chicago Üniversitesi’nden Nobel Ödüllü Robert Lucas tarafından zorla 
dile getirilmiştir: “Sağlam ekonomiye zarar verebilecek eğilimler arasında 
en baştan çıkarıcı olanı ve bana göre en zehirleyici olanı, dağılım hakkında 
sorulara odaklanmaktır… Şu anki üretimi dağıtmanın farklı yollarını bularak 
fakir insanların hayatlarını geliştirme potansiyeli, üretimi artırmanın limitsiz 
potansiyeli karşısında açıkça hiçbir şeydir.”19

Lucas ekonomik büyümenin dünya çapında birçok fakir insanın 
hayatlarını geliştirme üzerine yapacağı büyük katkıyı belirtmekte haklı. Eğer 
sürdürülebilir bir şekilde olursa (önemli bir “eğer”) o zaman gelecek büyüme 
hem uluslararası eşitsizliği düşürme hem de ülkeler içinde daha az avantajları 
olanlara yardım etme fırsatlarını ortaya çıkaracaktır. Ancak, ben iki nedenle 
onunla aynı fikirde değilim. Birincisi; şu andaki toplam gelirin dağıtım ve 
yeniden dağıtımı bireyler için gerçekten önemlidir. Farklılıkların kapsamının 
toplumlarımızın doğası üzerindeki etkisi büyüktür. Bazı insanlar uzay 
yolculuğuna bilet alabilirken diğerlerinin aşevi önünde sıraya girmeleri önem 
taşımaktadır. Kimsenin özel olarak uzaya seyahat etmeye parasının yetmediği 
ve herkesin normal marketlerden yiyeceklerini alabildiği bir toplum birbirine 
daha bağlı ve daha fazla ortak çıkara sahip bir toplum olacaktır. İkinci olarak 
da; toplam üretim dağıtımdan etkilenmektedir. Gelir dağılımını anlamak, 
ekonominin işleyişini anlamak için gereklidir. En son yaşadığımız ekonomik 
krizden öğrendiğimiz kadarıyla, sadece makroekonomik toplamlara bakmak 
yeterli değildir. İnsanlar arasındaki ekonomik farklıklar önem sıralamasında 
birinci sıradadır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’den Nobel Ödüllü 
Robert Solow’un modern makroekonomiyi domine eden modelleri eleştirirken 
belirttiği gibi: “Heterojenlik, modern ekonominin esansıdır. Gerçek hayatta 
bizler hissedarlar ile yöneticiler arasındaki, bankalar ve borçlular arasındaki, 
işçiler ve işverenler arasındaki, risk sermayedarları ile girişimciler arasındaki 
ilişkiler hakkında endişe duyarız. Aslına bakarsanız heterojen unsurların farklı 
ve bazen çelişkili hedefleri olduğunu, bunu işlemek için farklı kapasiteleri 
olduğunu, ekonominin nasıl işlediğine dair farklı inançları olduğunu biliriz. 
Modelleri tüm bu tabiatı dışarıda bırakmaktadır.”20 

Dağıtım hakkında sorular ve bireyler için sonuçlarında görülen farklılıklar 
ekonominin en önemli parçası değildir ancak, önemli bir parçasıdır. Dağılımsal 
sorunlar bu kitabın merkezindedir ve ben de bu konunun ekonominin işleyişi 
ile ilgili anlayışımızla nasıl ilişkisi olduğunu göstermeye çalışıyorum; 
fakat öncelikle benim ve meslektaşlarımın ilgili olduğu “ağır istatistiksel 
araştırmalar”ın sonuçlarını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. 
Toplumlarımız ne kadar eşitsizdir? Yakın geçmişte eşitsizlik ne kadar 
yükselmiştir?


