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Sefalet ve ilerleme, bir volkanın 
ikiz kraterleridir. Tarihte köklü ikk-
tisadi gelişmelerin yaşandığı tüm 
dönemler, ardında muhakkak bir 
eşitsizlik mirası bırakmıştır. John 
M’Farlane (1782), “yoksulların 
en fakir ülkelerde değil en verim-
li ve uygar ülkelerde olduğunu”; 
Adam Smith ise “işçi ücretlerinin 
en yüksek olduğu ülkelerin en var-
lıklı ülkeler olmadığını” ifade et-
miştir. Sanayi devrimi sürecindeki 
Manchester’dan “dünya üzerinde, 
zengin ile yoksul arasındaki uçu-
rumun bu kadar büyük ve aradaki 
uçurumun kapanması önündeki en-
gelin bu kadar katı olduğu başka 
bir kentin olmadığı” şeklinde bah-

sedilmiştir. 1830’lardan 1850’lere 
kadar İngiltere nüfusunun (asgari) 
yüzde onunun dilencilik yaptığı 
bilinmektedir. Eşi görülmemiş zen-
ginliklerin eşi görülmemiş yoksul-
lukları taşıyan bir rahim olduğuna 
tarih daima tanıklık etmiştir (Hobs-
bawm, 2008[1969]: 84-86; Po-
lanyi,2011[1944]). Deaton (2013) 
ilerleme ve eşitsizlik arasındaki 
etkileşimi anlattığı “Büyük Firar” 
adlı kitabında, “herkesin aynı anda 
zengin olamayacağını ve eşitsizli-
ğin, ilerlemenin doğal bir sonucu 
olduğunu” vurgulamıştır. Hobs-
bawm 2008[1969] ise sanayileşme 
sürecinde ortaya çıkan yoksulluk 
olgusunu şu şekilde açıklamıştır; 

"Nesiller arası gelir 
hareketliliğinin 
önündeki büyük 
engellerden birisi, 
'eşitsizliktir'. Eşitsizlik, 
yalnızca mevcut 
kazanımları değil 
sonraki nesillerin 
kazanımlarını 
da etkilemekte-
belirlemektedir ve 
mevcut eşitsizlikler, 
sonraki nesillerde 
meydana gelecek 
eşitsizliklere kaynaklık 
etmektedir."
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“Bir ekonomide kapitalist sanayileşme süreci, 
ulusal gelirin tüketimden yatırıma yönlendirilmesi 
ile gerçekleşir. Bu süreçte gelirin yatırımcı olma-
yan sınıflardan yatırımcı sınıfa yani sermaye sa-
hiplerine akmasıyla ve sonuçta yoksuldan zengine 
transfer edilmesiyle yoksullar göreli olarak daha 
da yoksullaşmaktadırlar.”

Gelirler yükseldikçe yani ekonomi geliştikçe eşit-
sizliğin arttığı ve sonuçta yüksek gelir düzeylerin-
de eşitsizliklerin yeniden azalacağı yaklaşımını 
öngören Kuznets hipotezi de ülkelerin tarımdan 
endüstriyel topluma geçiş sürecinde ortalama gelir 
arttıkça eşitsizliğin önce artacağını daha sonra ise 
daha fazla işçi yüksek verimli sektörlere girdikçe 
azalacağını ve sonuç olarak eşitsizliğin ters U şek-
linde hareket edeceğini ifade etmektedir (Milano-
viç, 2018[2016]: 50; Piketty, Saez, 2001: 1). Kuz,-
nets hipotezinde olduğu gibi Sanayi Devrimi’ne 
kadar uzanan süreçte, ki özellikle Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde artan eşitsizlikler 1980’e gelin-
ceye kadar azalmıştır. Ancak, 1980’lerden itiba-
ren Kuznets hipotezinin aşağı inen kısmı (zengin 
ülkelerde gelir arttıkça eşitsizliğin azalması bek-
lenen kısım) aşağı inmek yerine yukarı çıkmaya 
başlamıştır (Milanoviç, 2018[2016]: 50-52). Pi-
ketty’ye göre zamanımızın kapitalist iktisadi düe-
zeni tıpkı Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu 
gibi eşitsizliğin arttığı bir dönem yaşamaktadır ve 
1970’lerden itibaren önceki ters U eğrisinin bir 
versiyonu gerçekleşmektedir. Bu dönem, sanayi 
sonrası toplumlar için ikinci Kuznets eğrisinin 
başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Yeni bir sanayi 
devrimi yaşanmış ki bu da eşitsizlik artışına yol 
açmıştır. Eşitsizlik ancak giderek daha fazla işçi 
yeniliklerden (inovasyon) faydalandıkça, bir nok-
tada yeniden düşmeye başlayacaktır (Milanoviç, 
2018[2016]: 50-59; Piketty, Saez, 2001: 1).

Piketty (2014), toplumdaki eşitsizliğin derecesini 
idrak etmemize yardımcı olan “en üst %1’lik ve en 

üst onda birlik kesimin” gelirden veya servetten 
aldığı payı gösteren bir gösterge kullanmıştır. Hâd-
kim sınıf olarak ifade edilen küçük bir azınlık olan 
en üst %1’lik kesim, toplumsal hayatı, politik ve 
ekonomik düzeni yeniden yapılandırmaya yetecek 
güce sahip olan kesimi temsil etmektedir.

Piketty (2014) toplumu gelir dağılımı dilimlerine 
göre şu şekilde sınıflandırmıştır;

Şekil 1. Gelir Dağılımında Yer Alan Gruplar

Kaynak: Piketty, Thomas, Capital in the Twenty-First 
Century, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2014, pp. 177-180. 

Şekilde görüldüğü gibi, gelirden en fazla payı 
alan en üst %10’luk kesim, “üst sınıf” olarak 
değerlendirilmiş ve bunun yalnızca %1’lik kesimi 
ise “hâkim sınıf” olarak adlandırılmıştır. Hâkim 
sınıf, nüfus içindeki payı düşük olmakla birlikte 
toplam gelirin önemli bir kısmını almaktadır. Bu 
küçük azınlık yani en üst %1’lik kesim, toplumsal 
hayatı, politik ve ekonomik düzeni yeniden yapı-
landırmaya yetecek güce sahiptir ve bu nedenle 
toplumun geriye kalan %99’luk kesimine büyük 
ölçüde tahakküm etmektedir. Bu hiyerarşik yapı 
ise özellikle 1980 sonrası toplumlardaki yeni ikti-
sadi bölünmüşlüğü resmetmektedir.

En üst %10’luk kesim, “üst sınıf ”

Orta %40’lık kesim “orta sınıf ”

En alt %50’lik kesim “halk sınıfı"

• En üst %1'lik kesim, Hakim Sınıf
• Geriye Kalan %9’luk kesim, Müreffeh Kesim

• En alt %50’lik kesim ve üst %10’luk kesim 
arasında kalan Orta Sınıf

• Halk Sınıfı
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Stiglitz 2014[2012], ABD’deki iktisadi bölünmüş-
lüğün ulaştığı seviyeyi ortaya koyabilmek için 
“yüzde 1’lik kesimin, alt gelir (ve hatta orta gelir) 
grubunun nasıl bir hayat sürdüğünü tahayyül etme-
sinin zorlaştığını” ifade etmiştir. Bu bölünmüşlü-
ğün diğer tarafında ise asgari ücretten daha yüksek 
olmayan bir gelirle tam zamanlı çalışan ve bunun 
karşılığında yalnızca kirasını, faturalarını ve vergi-
lerini ödeyebilen büyük bir kesim bulunmakta ve en 
üst %1’lik kesimin nasıl bir hayat sürdüğünü kendi 
yaşam kavgası içerisine hayal bile edememektedir. 
Ancak buradaki asıl dikkat çekilmesi gereken hu-
sus, bu kesimin zengin olmayı veya müreffeh bir 
hayat sürmeyi hayal edemediği gibi yoksulluktan 
kurtulmayı da hayal edememesidir. Çünkü eşitsiz 
toplumlarda gelir grupları arasındaki görünmeyen 
bariyerler çoktan çizilmiştir bile.

Hardt ve Negri (2012) ise iktisadi ve toplumsal bö-
lünmüşlüğü refah sisteminden borç ödeme sistemi-
ne geçiş temelinde ve borç verenle-borç alan ara-
sındaki hiyerarşik ilişki çerçevesinde açıklamıştır,

“Borçlu olmak, günümüzde toplumsal yaşamın 
genel koşulu haline geliyor. Borca girmeden 
yaşamak nerdeyse imkansız: öğrenciler burs 
alıyor, ev için uzun vadeli kredi, araba için kre-
di, doktor reçetesi içinse borç para alınıyor ve 
liste böyle uzayıp gidiyor… Eğer üniversiteyi 
borçlu bitirmişseniz, borcunuzu ödemek için 
size önerilen ilk ücretli işi kabul etmek zorunda 
kalıyorsunuz. Eğer uzun vadeli kredi alarak bir 
daire edinmişseniz, işinizi kaybetme, bir tatile 
çıkma ya da kendinizi geliştirmeye zaman ayır-
ma lüksünüz olmuyor…”

Hardt ve Negri (2012), günümüzün hakim hiye-
rarşik ilişkisinin; değiş-tokuş ilişkisi olmak yerine 
borç temelinde -%99’luk kesimin %1’e tabi oluşu- 
yapılandırıldığını ve yeni bir yoksul figürü doğdu-
ğunu ki bunun yalnızca işsizler, düzensiz veya gü-
vencesiz çalışanlardan oluşmadığını aynı zamanda 
düzenli çalışan ve orta sınıfın yoksullaşan kesimini 

de kapsadığını ifade ediyorlar. Orta kesimin yok-
sullaşması ise değinildiği gibi borç temelinde ger-
çekleşiyor.

 “Nesiller arası gelir hareketliliği (intergenerational 
income mobility)” kavramı da aslında toplumdaki 
iktisadi bölünmüşlük hakkında bilgi verebilmekte-
dir. Çünkü bu kavrama göre bazı toplumlarda ai-
leniz yoksul bir hayat sürüyorsa muhtemelen siz 
ve hatta sizin çocuğunuz da yoksul bir hayat süre-
cektir. Çünkü muhtemelen en üst %1’lik kesimin 
çocukları ve hatta birkaç kuşak sonraki torunları da 
muhtemelen %1’lik en üst kesimde kalarak müref-
feh bir hayat sürecek ve toplumun %99’luk diğer 
kesimini domine edecekler. Gelir dağılımının en 
altında yer alan %50’lik kesimin belki beş kuşak 
sonraki çocukları bile muhtemelen yoksul kalacak.

Bu kavram yani nesiller arası gelir hareketliliği, 
ailelerin sosyo-ekonomik durumu ve çocuklarının 
gelecekteki sosyo-ekonomik durumları arasındaki 
ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer bir toplumda birey-
ler ekonomik durumlarını çoğunlukla ebeveynle-
rinden devralıyorlarsa- gelir dağılımının en altında 
yer alan bir ailede doğan çocuk, yetişkin olduğun-
da da gelir dağılımın en altında yer almaya devam 
ediyorsa- bu toplumda nesiller arası gelir hareket-
liliğinden bahsedilemez. Yani böyle bir toplumda 
aslında ebeveynlerin gelir dağılımındaki yerinin 
bilinmesi çocuğun gelecekte dahil olacağı gelir da-
ğılımı aralığının da tahmin edilmesini sağlar. Buna 
karşılık aile geçmişi ile çocukların yetişkinlik dö-
nemlerindeki sosyo-ekonomik durumları arasında 
ilişki olmadığı veya düşük olduğu durumlarda ise 
nesiller arası gelir hareketliliğinden bahsedilebilir. 
Bu toplumda ebeveynlerin mevcut gelir durumla-
rını bilmek, çocukların gelecekteki gelir durumları 
hakkında bilgi vermez (Corak, 2004: 10).

Yüksek eşitsizlik seviyelerine sahip ülkeler eko-
nomik avantaj ve dezavantajların nesiller arasında 
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göreceli olarak daha çok aktarıldığı ülkeler olma 
eğilimdeler (Çorak, 2013: 80). Nesiller arası gelir 
hareketliliğinin önündeki büyük engellerden bi-
risi, “eşitsizliktir”. Eşitsizlik, yalnızca mevcut ka-
zanımları değil sonraki nesillerin kazanımlarını da 
etkilemekte-belirlemektedir ve mevcut eşitsizlikler, 
sonraki nesillerde meydana gelecek eşitsizliklere 
kaynaklık etmektedir. Ailelerin çocukları için sefer-
ber ettikleri maddi imkanları, onların gelecekteki 
ekonomik ve sosyal konumlarının belirlenmesinde 
rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla büyük gelir fark-
lılıklarının veya gelir eşitsizliklerinin çocukların 
yetişkin olduklarında elde edeceği gelir farklılık-
larının zeminini hazırladığı gerçeği yadsınamaz. 
Bu eşitsizlikler, gelecekte varlıklı ailelerin çocuk-
larının varlıklı, fakir ailelerin çocuklarının ise fakir 
olarak kalmasından sorumlu tutulabilirler.

Eşitsizlik ve nesiller arası gelir hareketliliği ara-
sındaki ilişki, Alan Krueger tarafından “Muhteşem 
Gatsby Eğrisinde (The Great Gatsby Curve)” gösG-
terilmiştir. Bu eğride daha yüksek eşitlikler daha 
az nesiller arası hareketlilik ile ilişkilendirilmiştir.

 n Grafik 1: Muhteşem Gatsby Eğrisi

Kaynak: Miles Corak (2013). Journal of Economic Perspectives, 27(3): 79-
102. P.82.

Krueger (2012), bu eğri ile eşitsizlik arttıkça 
nesilden nesile gelir hareketliliğinin azaldığını 
göstermiştir. Bu eğride ülkeler iki parametreye 
göre sıralanmıştır. Yatay eksen Gini katsayısı ile 
ölçümlenen ülkelere göre eşitsizlik değerleri; di-
key eksen ise nesiller arası gelir hareketliliğinin 
göstergesi olarak ülkelere göre elastikiyet değerle-
rini göstermektedir. Yüksek eşitsizlik değerlerine 
sahip Amerika, İngiltere ve İtalya’da gelir hare-
ketliliğinin daha az olduğu görülmektedir.

Aile gelirinin çocukların yetişkin olduğu zaman 
elde edeceği gelir üzerindeki etkisi, çocuklarının 
gelecekteki gelirleri ve ailelerinin gelirleri ara-
sındaki korelasyon ile ölçülebilmektedir (Becker, 
1993: 209). Ailelerin ekonomik durumlarının son-
raki kuşağa ne ölçüde aktarıldığı, aşağıdaki temel 
denklem ile hesaplanmaktadır;

 ln Yi
çocuk = α +β ln Yi

ebeveyn + εi  (1)

Ebeveynlerin ekonomik durumu (Yi
ebeveyn) ve 

çocuğun yetişkin olduğunda elde edeceği gelir 
(Yi

çocuk) arasındaki ilişkiyi 
gösteren bu denklemde β 
katsayısı, nesiller arası gelir 
hareketliliği derecesine dair 
bilgi veren nesiller arası gelir 
elastikiyetidir. Buna göre 
eğer ailenin geliri (Yi

ebeveyn)  
ve çocuğun yetişkinlik 
döneminde elde edeceği 
gelir (Yi

çocuk) arasında 
korelasyon yoksa nesiller 
arası gelir hareketliliğinin 
tam olduğu düşünülür. Buna 
karşılık eğer çocuğun geliri 
(Yi

çocuk), tamamen aile geliri 
(Yi

ebeveyn) doğrultusunda 
belirleniyorsa bu toplumda 
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ise nesiller arası gelir hareketliliğinin hiç olmadığı 
varsayılır. β katsayısının düşük olması aslında ideal 
bir toplumun özelliğidir (Corak, 2004: 10-11).

Aile geliri ve çocuğun gelecekteki geliri arasın-
daki ilişki aslında bir toplumdaki fırsat eşitliğinin 
hızlı bir görüntüsüdür. Eğer bir bireyin çabası, 
hırsı, çalışkanlığı, özverisi ve becerisi toplumda 
konuşlanacağı sosyo-ekonomik pozisyonun 
belirlenmesinde aile geçmişinin önüne geçemi-
yorsa bu toplumda nesiller arası gelir hareketlili-
ğinin olmadığı ve dolayısıyla da fırsat eşitliğinin 
de sağlanamadığı anlamına gelir. Bir ideal olarak 
fırsat eşitliğinin sağlandığı toplumda bireylerin 
kazancı, ailelerinin kazancıyla ilişkisiz (β katsayı-
sının düşük olması) olmalıdır.

Nesiller arası gelir hareketliliğinin derecesi, ülke-
ler arasında farklılık göstermektedir. Danimarka, 
Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerin-
de bu katsayı en düşük değerleri alırken (sırası ile 
0.15; 0.17 ve 0.18) İngiltere, İtalya ve Amerika’da 
ise en yüksek değerleri (sırası ile 0.5; 0.5 ve 0.47) 
almaktadır (Corak, 2013, 82). Güçlü refah devleti 
geleneğine sahip İskandinav ülkelerinde bu kat-
sayıların düşük, yani nesiller arası gelir hareket-
liliğinin yüksek olması sürpriz olmasa gerek. Asıl 
ilginç olan “fırsatlar ülkesi” olarak bilinen Ameri-
ka’nın bir bakıma artık fırsatlar ülkesi olmadığını 
gösteren, bir hayli yüksek katsayıdır. İskandinav 
ülkelerinde düşük değerler alan gelir hareketli-
liği katsayısı ile bağlantılı olarak, 2 veya 3 nesil 
sonra fakir aileden gelen bir kişi ortalama geliri 
yakalayabilmektedir.  Oldukça yüksek eşitsizlik 
seviyelerine sahip Amerika, İngiltere, İtalya gibi 
ülkelerde ise düşük gelirli aileden gelen bir kişi-
nin ortalama gelir seviyesine ulaşması için en az 5 
nesil beklemesi gerekmektedir (OECD, 2018, 27). 
Bu ülkelerde aile gelirinden bağımsız olarak daha 
yüksek gelirli olabilmek için herkes aynı şansa 
maalesef sahip değildir. Çünkü aile geçmişi (ge-

liri, bağlantıları, ırkı) diğer birçok şeyden (çaba, 
özveri, beceri) daha çok anlam taşımaktadır.

Sonsöz

Gelir eşitsizliği derecesinin alternatif ölçeği 
olarak kullanılan en üst gelir payları aslında 
toplumlardaki iktisadi bölünmüşlüğü de gözler 
önüne sermektedir. Çünkü en üst %1’lik kesim 
yalnızca gelirden daha fazla pay alan kesim de-
ğil aynı zamanda toplumsal hayata, politik ve 
ekonomik süreçlere tahakküm eden hâkim bir 
sınıftır. Bu hiyerarşik düzende mevcut hiyerarr-
şilerin sonraki nesillere aktarılması ise -bazı 
toplumlarda daha çok bazılarında daha az akta-
rılsa da- bir nevi bu yüzyılda yaşayan ve yaşa-
yacak insanların henüz doğmadan yazılmış -ik-
tisadi kaderleridir-. Kendilerine belirlenmiş bir 
iktisadi kader çerçevesinde ve belki bu gerçeği 
bilmeden kendilerine bir çıkış bulmaya çalışan 
yoksul milyonlar ise muhtemelen anne-babala-
rından veya anneanne-dedelerinden daha müref-
feh yaşamayacaklarını er geç anlayacaklardır.
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KOMPLEKSİTE ve İKTİSAT
Editörler: Ercan Eren & Serçin Şahin

Aydınlanma çağı ile birlikte ortaya çıkan modern bilim anlayışı, 
insanın doğa ile olan kadim mücadelesinde büyük başarılar 
kazanmasını sağladı. Birçok bilim dalında birbirinden bağımsız 
gerçekleşen buluşların sonucunda; bileşenler arasındaki 
etkileşimlerle“kendiliğinden organize olan” ve “beliren” yapıları 
ve davranışlarını inceleyen “kompleksite bilimi” ortaya çıktı. 
Kompleksite biliminin getirdiği yeni araçlar, diğer tüm kompleks 
adaptif sistemler gibi, ekonominin de incelenmesi ve anlaşılması 
için yeni olanaklar sağlıyor. 




