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Abstract 

One of the main problems in developed and undeveloped countries is the 
provision of justice in income distribution. Therefore, the governments has 
great duties at this subject. For many years, this area has been studied by 
social scientists. The purpose of this article is to examine the concept of 
income inequality conceptually and emprically. In this context, income 
inequality has been included relation with some important concepts 
(growth, political instability etc.) and country groups, evaluations have been 
carried out. 
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Özet 

Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde temel problemlerden birisi de gelir 
dağılımında adaletin sağlanması konusudur. Dolayısıyla bu konuda 
hükûmetlere büyük görevler düşmektedir. Uzun yıllardır bu alanda sosyal 
bilimciler tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalenin amacı, gelir 
eşitsizliği kavramını kavramsal ve ampirik olarak incelemektir. Bu bağlamda 
gelir eşitsizliğinin bazı önemli kavramlarla (büyüme, politik istikrarsızlık 
vb.) ve ülke grupları ile olan ilişkisine yer verilmiş, değerlendirilmeler 
yapılmıştır. 
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1. Giriş 

Gelir dağılımı konusu, dünyada ve Türkiye’de de uzun yıllardır gündemdeki yerini 
korumuştur. Çünkü gelir dağılımı kötüleşmeye başlayan ülkelerde insanların 
adalet duygusunun zedelenmesiyle birlikte sosyal, ekonomik, toplumsal birçok 
problem ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin yanı sıra refah arayışı içinde olan 
insanlar doğdukları vatanlarını terk etmek zorunda kalarak bu problemleri başka 
ülkelere de taşıyabilirler.  

Bir ülkenin milli gelirinin kişiler, aileler, üretim faktörleri gibi çeşitli yönleriyle 
dağıtılması anlamına gelen gelir dağılımı, akademik çevrelerde çeşitli yönleriyle 
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incelenmektedir. Ülke içindeki gruplar / kişiler arasında adaletin tesis edilmesi için 
optimal gelir dağılımı politikalarının tespit edilmesinde hükûmetlere önemli 
görevler düşmektedir. Çünkü adalet duygusu zedelenen bir toplumda mutsuzluk 
artar, sosyal çatışmalar meydana gelir ve devletin ekonomik ve sosyal kurumları 
da yozlaşmaya başlar.  

Bu makalenin amacı gelir dağılımını kavramsal ve ampirik açıdan incelemektir. 
Bunun için gelir dağılımı kavramının sınıflandırılması yapılmış, nedenleri ve 
başlıca ölçüm yöntemleri ele alınmıştır. Ayrıca gelir eşitsizliğinin ekonomik 
büyüme, yolsuzluk gibi çeşitli makroekonomik kavramlarla olan ilişkisine 
değinilmiştir.  Son olarak Türkiye’nin BRICS, NIMPT ve İskandinav ülkeleri 
kapsamında gelir eşitsizliğine ilişkin verilere yer verilmiştir. 

2.Gelir Dağılımı Kavramı ve Sınıflandırılması   

Optimal para veya maliye politikaları ekonominin yapısına ve koşullarına bağlı 
olarak ekonomide farklı refah etkilerine sahip olabilir. Harcanabilir gelirin doğası 
ve dağılımı, bu yapının ve koşulların önemli bir unsurudur. Politik talimatların 
sosyal refah üzerindeki etkisi, gelir dağılımının bozuk olması / daha eşit olmasına 
göre oldukça farklı olabilir. Alınan vergilerin / devletin koyduğu gelirlerin 
kapsamı, gelir dağılımına bağlıdır. Dolayısıyla gelir dağılımı konusu, kamu 
ekonomisi literatüründe önemli bir konudur ve sonuçları ayrıntılı şekilde 
incelenmektedir. Bununla birlikte hükûmet harcamaları da gelir dağılımından 
etkilenebilir (Samanta vd., 2009: 29-30). 

Servet eşitsizliğindeki artış, zamanımızda en rahatsız edici sosyal ve ekonomik 
konularımızdan biridir. Servet seviyesindeki bu eşitsizliklerin genellikle 
ekonomilere ve ülkelerin toplumsal yapılarına istikrarsızlık getirdiği 
düşünülmektedir.  Özellikle son 30 yılda servet eşitsizliğinin arttığı batılı ülkelerin 
çoğunda kişisel tasarruflar önemli ölçüde azalmıştır. Sonuç olarak, gelecekte servet 
eşitsizliğini azaltacak bir politika uygulamak mümkün olabilir. Servet eşitsizliğinin 
yanı sıra, gelir eşitsizliği son yıllarda çoğu ülkede çarpıcı biçimde artmıştır. Bu iki 
eşitsizlik türü yakından ilişkilidir ve emek geliri servetin önemli bir kaynağı olduğu 
için bununla pozitif ilişkilidir. Gelir ve servet eşitsizliği arasındaki fark, medyada 
hatta bilim çevrelerinde bile zaman zaman aralarında karışıklık olması nedeniyle 
önemlidir. Ekonomik eşitsizliğe adanmış araştırmaların çoğu, gelir eşitsizliğine 
odaklanmıştır ve ölçmek kolaydır.  Gelir eşitsizliği konusu medyada sıklıkla yer 
bulmakla birlikte, servet eşitsizliği üzerine çalışmalar gerçek ekonomik ve sosyal 
boşlukları daha iyi doldurmaktadır. Servet eşitsizliği, kira, temettü gibi artışlardan 
dolayı her zaman emek gelirinin eşitsizliğinden daha yüksektir. Kira, temettü gibi 
bu varlıklardan oluşan gelir kaynağı milli gelirin büyük bir kısmını oluşturduğu 
için servet eşitsizliğine önemli ölçüde etkisi vardır (Berman vd., 2016: 1-2).   

Ekonomide gelirin / servetin / varlıkların çeşitli sosyal gruplara ve sınıflara 
ayrılması, genellikle ekonomik sistemin çalışmasının bir sonucudur. Ekonomilerde 
gelir dağılımının çeşitli sınıflandırmaları söz konusudur. Gelir dağılımını teorik 
olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür: 
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-Gelirin fonksiyonel olarak dağılımında; gelirin faktörler arasında bölüşümü söz 
konusudur. Ülkede yaratılan hasıla; işgücüne ücret, mülkiyet / toprak sahiplerine 
rant, sermaye sahiplerine faiz ve girişimcilere kar payı olarak ayrılmaktadır.  

-Kişisel gelir dağılımında; gelir bireylere / gruplara veya ekonomik birimlere 
dağıtılmaktadır. Kişisel gelir dağılımında nüfusun yüzdelik dilimlere göre dağılımı 
söz konusudur. 

-Gelirin mesleklere göre dağılımında: gelir farklı endüstri kollarına / mesleki 
gruplara göre dağılımı söz konusudur.   

-Coğrafi / bölgesel dağılım, gelirin belirli bir ülke içinde bölgelere göre dağılımıdır.  

-Gelirin uluslararası dağılımında; gelirin her bir ülkede zengin ve fakir sınıflar 
arasında değil, uluslararası sahada zengin ve fakir ülkeler arasındaki dağılımıdır.  

-Irksal dağılımda, gelirin ırksal çekişmelere sahne olan bölgelerde dağılımı söz 
konusudur.  

-Cinsiyet ayrımına göre dağılım; eşit işe eşit ödeme ilkesinden hareketle gelirin 
cinsiyete göre ayrımı söz konusudur (Bronfenbrenner, 2009: 25-31). 

Gelir dağılımının sınıflandırılması farklı şekillerde olsa bile ülkelerde gelir 
eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunun için 
de hükûmetlerin ikincil gelir dağılımı politikası yoluyla ülkelerinde ekonomik, mali 
ve sosyal çözüm yollarını uygulamaya koyması gerekmektedir. 

3.Gelir Eşitsizliğinin Nedenleri ve Ölçüm Yöntemleri 

İktisatçılar, kişisel gelir eşitsizliğinin doğası ve sebepleri hakkında uzun zamandır 
teoriler kurmuşlardır. Bunun aksine kişisel gelir dağılımı alanında son zamanlarda 
ampirik araştırmalar ortaya çıkmıştır. Ayrıca çağdaş araştırmalar hemen hemen 
eşitsizliğin nedenlerinden eşitsizliğin sonuçlarına doğru kaymıştır (Mincer, 1958: 
281). 

Her ülkenin farklı yapısal özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek gelir 
eşitsizliğinin başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir: 

-Küresel eğilimler: Son 40 yıldır teknoloji, ulaştırma maliyetlerini düşürmüş, 
otomasyon ve iletişimi önemli ölçüde artırmıştır. Zengin / fakir ülkelere büyüme 
fırsatları sunan yeni pazarlar açılmış ve yüz milyonlarca insanı yoksulluktan 
kurtarmıştır. Bununla beraber beceriye dayalı teknolojik gelişmeye eşlik eden bir 
büyüme ile eşitsizlik artmıştır. Çünkü büyüme sürecinin diğer yönleri daha büyük 
eşitsizlik yaratmıştır.  

-Teknolojik değişim: Yeni bilgi teknolojisi, verimliliğin büyük bir hızla artmasına 
neden olmuş ve emek geliri eşitsizliğinin artmasına neden olarak vasıflı işçilerin 
ücretlerinin vasıfsız işçilerin ücretine oranının (skill premium) yükselmesinde 
merkezi bir rol oynamıştır. Çünkü teknolojik değişmeler, düşük vasıflı ve vasıfsız 
işçilerden sermayeye ve vasıflı işçilere olan talebi orantısız şekilde artırabilir. 
Gerçekten de çalışmalar, teknolojik gelişmelerin artan gelir eşitsizliğine katkıda 
bulunduğunu göstermiştir.  

-Ticaretin küreselleşmesi: Ticaret, çoğu ülkede verimliliği artırarak ve rekabeti 
teşvik ederek büyüme için motor olmuştur. Bununla birlikte teknolojik 
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gelişmelerle kısmen sağlanan ülkeler arasındaki yüksek ticaret ve finansal akımlar, 
sürmekte olan gelir eşitsizliği olarak nitelendirilmiştir. Ticaret açığı, gelişmiş 
ülkelerdeki vasıfsız işgücü ücretleri üzerinde potansiyel olarak karışık etkilere 
neden olabilir. Aynı zamanda ticaret akışındaki artış, bol miktardaki vasıfsız işgücü 
talebini ve ücretini artırmasıyla gelir eşitsizliğini azaltabilir. 

-Mali küreselleşme: Mali küreselleşme, sermayenin uluslararası dağılımını etkin 
şekilde dolaşımını kolaylaştırabilir ve uluslararası risk paylaşımını teşvik edebilir. 
Aynı zamanda artan finansal akımlar (özellikle doğrudan yabancı yatırımlar) ve 
portföy akımları, hem gelişmiş hem de yükselen ekonomilerde gelir eşitsizliğinin 
arttığını göstermiştir.  

-Mali derinleşme: Mali derinleşme, hane halkı ve firmalara finansal ihtiyaçlarını 
karşılamak için kaynaklara daha iyi fazla erişimi sağlayabilir (emeklilik için 
tasarruf yapma, eğitime yatırım yapma, iş fırsatlarından yararlanma ve şoklarla 
yüzleşme gibi). Daha kapsamlı finansal sistemlerle birlikte mali derinleşme, 
kaynak dağılımını iyileştirirken gelir eşitsizliğini azaltabilir. Kalkınmanın ilk 
aşamalarında finansal kalkınma, zenginlere fayda sağlayabilir ancak ekonomiler 
geliştikçe faydalar genel olarak paylaşılır. Dahası, yüksek gelir ve varlıklar 
eşitsizliği artırabilir.  

-İşgücü piyasası kurumlarında değişiklikler: Daha esnek emek piyasası kurumları, 
kaynakları daha üretken firmalara yeniden tahsis ederek ve firmaları yeniden 
yapılandırarak ekonomik dinamizmi teşvik edebilir. Bununla beraber, daha fazla 
esneklik özellikle düşük vasıflı çalışanlar için zorluk oluşturabilir ve bu yüzden 
eşitsizliğin gelişiminin açıklanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sendika üyelik 
hızında bir düşüş işgücünün pazarlık gücünü nispi olarak azaltabilir, ücret 
eşitsizliğini artırabilir. Bazı çalışmalar, gelişmiş bazı ülkelerde işgücü 
kazançlarında eşitsizliğin sürmesinde part-time işgücü ile geçici işsizliğin ve ücret 
dağılımının rolüne vurgu yapmıştır. Yükselen ekonomilerin çoğunda katı işe alım-
çıkarma süreci, istihdam koruma düzenlemeleri ve zayıf gelir koruma sistemleri 
kayıt dışılığı teşvik etmekte, ücret eşitsizliğini artırmaktadır. Bununla beraber 
büyük ülke örneklerinden elde edilen kanıtlar bize; asgari ücret, sendikalaşma gibi 
işgücü piyasası düzenlemelerinin gelir dağılımını iyileştirme eğiliminde olduğunu 
da göstermektedir. 

-Yeniden dağıtım politikaları: gelişmiş ülke hükûmetleri, tarihsel olarak (devletin 
emeklilik maaşları gibi sosyal yardımlar ve artan oranlı vergiler gibi) kamusal 
politikalar yoluyla eşitsizliği hafifletmiştir. Bununla birlikte, birçok gelişmiş ülke 
net gelir eşitsizliğinde artış görmüştür. Yüksek gelirli hane halkı ve şirketlerin daha 
düşük düşük efektif vergi oranlarıyla karşı karşıya kalması sonucunda vergi 
sistemlerinin artan oranlılığı son yıllarda düşüş göstermiştir.  

-Eğitim: Eğitim, gelir eşitsizliğini azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Çünkü 
meslek seçiminde, işe girişte, ücret seviyesinin belirlenmesinde önemli bir rolü 
vardır. Teorik açıdan bakıldığında, gelir dağılımının beşeri sermaye modelinde 
eğitim ve gelir arasında açıkça pozitif bir ilişki olduğu öne sürülmektedir (Dabla-
Norris vd., 2015: 18-22). Dolayısıyla temelinde küreselleşme hareketlerindeki 
artışın gelir eşitsizliğini artırdığı düşünülebilir. Günümüzde küreselleşme 
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olgusundan bağımsız hareket edebilmek zor görünmektedir, bu yüzden devletlerin 
uzun vadeli yapısal çözümler üretmeye çalışması uygun olabilir. 

Gelir eşitsizliğini ölçmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır ancak bu yöntemler 
arasında en popüler olanı Gini katsayısıdır. 0 (mutlak eşitlik) ile 1 (mutlak 
eşitsizlik) arasında değer alan Gini katsayısı, eşitsizliği ölçmek için yüzde 10’luk 
veya yüzde 20’lik oranlarla kullanılır (International Monetary Fund, Organisation 
for Economic Co-operation and Development, 2015: 9-10). 

Grafik olarak, Gini katsayısı Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik çizgisi arasında kolayca 
gösterilebilir. Aşağıdaki şekilde Lorenz eğrisi yatay eksende nüfusun dağılımına 
karşı dikey eksende gelirin kümülatif olarak paylaşımını gösterir. Her bireyin aynı 
geliri alması durumunda (toplam eşitlik), gelir dağılımı eğrisi grafikte düz çizgi 
olacaktır (mutlak eşitlik doğrusu). Lorenz eğrisi, mutlak eşitlik doğrusundan sapan 
eğridir. Gini katsayısı A alanının, A ve B alanlarının toplamına bölünmesiyle 
hesaplanır.  

Şekil 1. Lorenz Eğrisi 

 

Theil endeksi: Gini katsayısından daha az kullanılan Theil endeksi, bir ülkedeki 
bölgeler veya alt gruplara katkı sağlamak avantajına sahiptir. Hesaplanması daha 
zor olan Theil endeksi, Genel Entropi sınıfı olarak isimlendirilen büyük bir ölçme 
grubunun bir parçasıdır. 

En fakir yüzdenin tüketiminin / gelirinin payı: Gini katsayısı ve Theil endeksinin 
dezavantajı, dağılım değiştiğinde onların da değişmesidir ( değişimin en alt en üst 
veya ortada olduğuna bakılmaksızın). En fakir yüzdenin tüketiminin / gelirinin 
payı,  gelir paylaşımının en fakir yüzde 10 veya 20’si gibi hesaplanabilir 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/
0,,contentMDK:20238991~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:216618~theS
itePK:430367,00.html (10 Nisan 2017). 
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Kantil oranı: En zengin % 20’lik nüfusun ortalama gelirinin, en fakir % 20’lik 
nüfusun ortalama gelirine oranıdır.  

Palma oranı: En zengin % 10’luk nüfusun gelirinin, en fakir % 40’lık nüfusun 
gelirine oranıdır (United Nations Development Programme Human Development 
Report, 2016: 209). 

4.Gelir Eşitsizliği ve Bazı Kavramlar Arasında İlişkisi 

Ekonomi ve sosyal bilimlerdeki literatürün önemli bir kısmı gelir eşitsizliği ile 
çeşitli ekonomik değişkenler ve sosyal olgular arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Dolayısıyla aşağıda da görüldüğü üzere gelir eşitsizliğinin ekonomiler üzerindeki 
önemli bazı değişkenler üzerindeki olası etki / etkilerine yer verilmiştir. Aynı 
zamanda, bu etkiler gelir eşitsizliğinin sonuçları olarak da yorumlanabilir. 

Çeşitli çalışmalar yolsuzluk ve gelir eşitsizliği arasında bir ilişki olduğunu 
göstermiştir. Dünya Bankası, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da piyasa ekonomisine 
geçiş ekonomilerinde yolsuzluk ve gelir dağılımı ile ilgili önemli bulgular 
bulmuştur. Çalışma, firmaların yolsuzluk algılamaları üzerinde verileri analiz etmiş 
ve yolsuzluğun diğer coğrafi bölgelere göre daha yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu bölgede düşük yolsuzluk seviyeleri ile düşük gelir düzeyi eşitsizliği 
istatistiki olarak ilişki bulunmuştur. Bu raporda ayrıca belirli bir yolsuzluk türü, 
devletin ele geçirilmesi (state capture) ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir.  

Gupta ve diğ. (1998); eşitsizliği ölçmek için Gini katsayısı kullanarak eşitsizlik 
modeli ile incelemesi yoluyla yaptığı çalışmada bazı sonuçlara ulaşmıştır. Yüksek 
yolsuzluk, gelir eşitsizliğinin yüksek olması ile bağlantılıdır. Yolsuzluğun, gelir 
eşitsizliğine zarar verdiği görülmektedir. Yolsuzluk, faktör sahipliğinin (factor 
ownership) eşitsizliğini artırma eğilimindedir. Yolsuzluk, vergi sisteminin artan 
oranlılığını azaltarak gelir eşitsizliğini artırır.  

35 ülkenin oluşturduğu başka bir çalışmada (çoğunluğu OECD ülkeleri) 
yolsuzluğun eşitsizliği desteklediğini ve derinleştirdiğini hipotez etmiştir. 
Yolsuzluk ölçüleri (yolsuzluk algılama endeksi, rüşvet eğilim endeksi) gelir 
ölçümlerine karşı test edilmiştir. Sonuçlar; yüksek gelir eşitsizliğine sahip 
toplumların yüksek yolsuzluk seviyesine sahip olduğunu göstermiştir. Yolsuzluğun 
ölçülmesi ve gelir eşitsizliğinin Gini endeksi arasındaki ilişki doğrusal değildir. 
Ülkeler belirli bir gelir eşitliği düzeyine eriştiğinde, yolsuzluk azalma 
eğilimindedir. Yolsuzluk, gelir eşitsizliğini nasıl artırır? Araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar yolsuzluğun gelir eşitsizliğini artırdığını göstermektedir çünkü 
düşük gelirli hane halkı gelirlerinin daha yüksek bir oranını rüşvet olarak 
ödemektedir (Chetwynd vd., 2003: 9-10). 

Yapılan bazı çalışmalar, gelir eşitsizliği düzeyi ile belirli bir toplumdaki ölüm oranı 
arasında da güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Lüksemburg’u da kapsayan 9 
ülkede yapılan bir araştırmada, ortalama yaşam beklentisi ile en düşük gelirli 
%70’lik nüfusa ayrılan gelir arasında 0,86’lık korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 
Aynı şekilde ABD üzerine yapılan bir araştırmada gelir eşitsizliği ve ölüm arasında 
ilişki olduğu görülmüştür (Kawachi vd., 1997: 1491).  
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Ayrıca gelir eşitsizliğinin cinayet ve şiddet suçları gibi davranışları etkilediği tespit 
edilmiştir. Gelir eşitsizliği ve suç arasında ilişki üç teoride açıklanabilir: Becker’in 
(1968) ekonomik suç teorisi, Merton’un (1938) gerilim teorisi, Shaw ve McKay’ın 
(1942) sosyal düzensizlik teorisidir. Mülkiyet suçları Becker’in ekonomik suç 
teorisi, şiddet suçları ise Merton’un gerilim teorisi ile Shaw ve McKay’ın sosyal 
düzensizlik teorisi ile daha iyi açıklanabilir (Thorbecke vd., 2002: 1491-1492). 

Bir ülkenin gelir dağılımı maliye politikasının formülasyonu için de önemlidir. 
Çünkü gelir dağılımı fazla bozuksa, ortalama veya medyan hane halkı harcamaları 
mevcut mali politikaların etkisini temsil etmeyebilir.  Keynes-Dusenberry talep 
politikasının genel bir varsayımı; gelirin marjinal tüketim eğilimi yüksek olan 
düşük gelir grubuna yeniden dağıtılmasının (böylece gelir eşitsizliği azalır) 
ekonomik faaliyetler üzerinde genişletici bir politikanın etkisini artırabileceğini 
ileri sürmektedir (Samanta vd., 2009: 32).   

Son zamanlarda yapılan birçok araştırma gelir dağılımının tasarruflar üzerindeki 
etkisini incelemeksizin, gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasında ilişkiyi 
incelemiştir. Ancak bu durumun bir talihsizlik olduğu ileri sürülmektedir çünkü 
tasarruflar ve yatırımlar ekonominin itici gücüdür. Tasarruf davranışı ile ilgili 
literatür oldukça geniştir. Genel ampirik kanıtlar göstermiştir ki; yüksek tasarruf 
oranına sahip ülkeler (Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi) genellikle yüksek 
büyüme hızıyla ilişkilendirilmiştir (Li vd., 2004: 245-246). 

Gelir dağılımı ile büyüme arasındaki son literatür başlıca 4 ana yaklaşıma 
ayrılabilir: içsel maliye politikası, sosyopolitik istikrarsızlık, beşeri sermaye 
yatırımları (borçlanma kısıtlamalarıyla), eğitim / doğurganlık kararıdır. 

1-içsel maliye politikası: Alesina ve Rodrik (1994), Bertola (1993), Perotti (1993), 
Persson ve Tabelleni (1994) ve diğerlerinin maliye politikası yaklaşımında gelir 
dağılımı, hükûmet harcamaları ve vergilendirme üzerindeki etkileri yoluyla 
büyümeyi etkilemektedir. Maliye politikası yaklaşımı üç basit sonuçla 
özetlenebilir: 

Sonuç 1: saptırıcı etkisi olan vergilendirme azaldığında büyüme artar.  

Sonuç 2: eşitlik arttıkça, yeniden dağıtıcı kamu harcamaları ve saptırıcı etkisi olan 
vergilendirme azalır. 

Sonuç 3: eşitlik arttıkça, büyüme artar. 

2-sosyopolitik istikrarsızlık: Alesina ve Perotti (1996), Gupta (1990), Hibbs (1973), 
Venieris ve Gupta (1983, 1986) ve diğerlerinin sosyopolitik yaklaşımına göre; 
eşitsizliğin fazla olduğu toplumlarda bireyler, rant kollama faaliyetleri ve şiddet 
eylemleri, suikastlar, protestolar gibi sosyopolitik istikrarsızlık yaratan eylemlerde 
daha çok bulunma eğilimindedir. P.151. 

Sosyopolitik yaklaşım üç sonuçla özetlenebilir:   

Sonuç 1: sosyopolitik istikrarsızlık azaldığında yatırımlar ve büyüme artar.   

Sonuç 2: eşitlik arttıkça, sosyopolitik istikrarsızlık azalır. 

Sonuç 3: eşitlik arttıkça, büyüme artar. 



220          Yıldırım, N. E. (2017). Income Inequality Problem and Comparison of Turkey with Some 
Country Groups. 

 

3-borçlanma kısıtlamaları ve eğitime yatırım: Galor ve Zeira’nın (1993) 
makalesinde borçlanma kısıtlamaları, gelir ve servetin dağılımı ve bir toplumun 
beşeri sermayeye yaptığı toplam yatırım arasındaki bağlantıya vurgu yapmıştır. 
Evrensel olmasa da genel bir sonuç olarak, refah daha eşit düzeyde dağıtılırsa, 
daha fazla birey beşeri sermayeye yatırım yapabilir ve dolayısıyla büyüme daha 
yüksek gerçekleşir. Marjinal tüketim eğilimi yüksek olan, borçlanamayan yoksul 
bireyler eğitime yatırım yapamazlar.  

Borçlanma kısıtlamaları ve eğitime yatırım yaklaşımı üç sonuçla özetlenebilir:   

Sonuç 1: beşeri sermaye yatırımları arttıkça, büyüme artar.   

Sonuç 2: sermaye piyasalarında eksik rekabetin olduğu göz önüne alındığında, 
eşitlik arttıkça beşeri sermaye yatırımları artar. 

Sonuç 3: eşitlik arttıkça, büyüme artar. 

4-ortak eğitim / doğurganlık kararı: Galor ve Zang (1993); gelir dağılımı, eksik 
sermaye piyasaları, okullaşma ve doğurganlık etkileşimi ile ilgili tek katkıyı 
yapmıştır. Onların modeline göre, verilen gelir dağılımında daha yüksek 
doğurganlığın anlamı ailelerdeki her bir çocuğa eğitim için daha az kaynak 
ayrılması demektir. Sabit ücret ve borçlanma kısıtından dolayı, daha az çocuk 
okula gidecektir.  

Daha yüksek beşeri sermaye yatırımı, daha yüksek büyümeye neden olur.  

Endojen doğurganlığın sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:   

Sonuç 1: beşeri sermaye yatırımları arttıkça, büyüme artar ve doğurganlık azalır.   

Sonuç 2: eşitlik arttıkça beşeri sermaye yatırımları artar ve doğurganlık azalır. 

Sonuç 3: eşitlik arttıkça, büyüme artar (Perotti, 1996: 150-154). 

Büyüme ve küreselleşmenin gelir eşitsizliğini artırdığı, dolayısıyla yoksulluğun 
azaltılmasına fren etkisi yaptığına dair birçok kanıt mevcuttur (Forsyth, 2000: 6). 
Ancak küreselleşme ile ilgili tartışmalar ışığında büyüme-alt gelir grup ilişkisine 
olumlu bakanlar da vardır. Örneğin; büyümenin yoksullara gerçekten faydalı 
olduğu ileri sürülmektedir. Aslında büyüme ile birlikte herkeste olduğu gibi 
yoksulların da geliri artmaktadır. Küreselleşme geliri artırmakta, yoksullar da buna 
tam katılım sağlamaktadır (The Economist, 2000: 94). 

Gelir dağılımının politik istikrarla da ilişkili olduğu savunulmaktadır. Şöyle ki; gelir 
eşitsizliği politik istikrarsızlığı artırmakta, politik istikrarsızlık da yatırımları 
azaltmaktadır. İlk olarak gelir eşitsizliğinin fazla olduğu toplumlarda daha fazla 
politik istikrarsızlık vardır. Politik istikrarın zengin orta sınıfın varlığıyla 
geliştirildiği ileri sürülmüştür. İkinci olarak politik istikrarsızlık, yatırımlar 
dolayısıyla da büyüme üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Ayrıca bu iki etki 
(eşitsizlikten istikrarsızlığa ve istikrarsızlıktan yatırımlara) sadece istatistiki 
olarak değil ekonomik olarak da anlamlıdır. Sosyal ve politik istikrarsızlık 
tanımlanması ve ölçülmesi zor değişkenlerdir. Politik istikrarsızlık iki yolla 
görülebilir. Birincisi yönetimle ilgili istikrarsızlığa vurgu yapar. İkincisi toplumsal 
huzursuzluk ve siyasi şiddet göstergelerine dayalıdır (Alesina vd., 1996: 1205). 
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Teori ve bazı ampirik çalışmalar da, eşitsizliğin büyümeye doğrudan zarar 
vermediği ileri sürülmektedir. Bunun, aksak rekabet piyasaları ve yönetim gücü 
olmayan hükûmetlerin eşitsizliklerle olan etkileşimle olacağını savunmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde yüksek gelir eşitsizliğinin bazı problemlere yol açması 
beklenmektedir. Örneğin; piyasaların az gelişmiş olduğu yerde, yüksek gelir 
eşitsizliği büyümeyi engelleyebilir. Yüksek gelir eşitsizliğinin, hükûmete karşı 
sorumlu olan ekonomik ve politik kurumları değişimden caydırabileceği, ayrıca 
özellikle çok uluslu ortamlarda etkin toplu karar alma sürecini sürdüren sivil ve 
sosyal yaşamı zayıflatabileceği ileri sürülmektedir (Birdsall, 2007: 3). Bununla 
beraber, tam rekabet ve sabit getiriler söz konusu olduğunda gelir dağılımının 
büyüme süreciyle ilgisi olmadığını savunan görüşler de söz konusudur. Üretim ve 
dağıtım problemlerinin büyük ölçüde birbirinden ayrıldığı ve son 50 yıl içinde gelir 
dağılımı konusunun makroekonomide çok az ilerleme kaydettiği ileri 
sürülmektedir (Giovannoni, 2014: 2). Gelir dağılımı eşitsizliği herhangi bir 
toplumdaki insanların adalet duygusunu zedeleyeceği için sosyal çatışmalar başta 
olmak üzere birçok toplumsal problemlere yol açabilir. 

5.Gelir Eşitsizliğinde Türkiye’nin Bazı Ülke Grupları ile İlişkisi 

Bu bölümde Türkiye’nin son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız ülke 
grupları olan BRICS ve NIMPT ile gelişmiş ülke grubu olan İskandinav ülkeleri 
kapsamında gelir eşitsizliğine dair bilgilere yer verilmiştir.  

BRICS; dünya nüfusunun yaklaşık %43’ünü, Dünya GSYİH’sinin %30’unu ve dünya 
ticaretinin %17’sini oluşturan, beş gelişmekte olan ülke ekonomisini bir araya 
getiren ülke grubudur (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika). BRIC 
kısaltması ilk defa Goldman Sachs şirketinin 2001 yılında yayımladığı ‘’The World 
Needs Better Economic BRICs’’ isimli raporda kullanılmıştır. (2001 yılında 
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşun BRIC ülkelerine 2010 yılında Güney 
Afrika dahil olmuş, grup genişleyerek BRICS olmuştur). Gruba dahil olan ülkelerin 
ekonomik alanda gelecek 50 yıl ve sonrasında dünyanın en büyük ekonomileri 
olacağı düşünülmüştür (http://brics2016.gov.in/content/innerpage/about-
usphp.php, 11 Nisan 2017). 

Aşağıda Tablo 1’de BRICS ülkelerinin Türkiye ile gelir eşitsizliğine dayanan Gini 
katsayısı, kantil oranı ve palma oranının 2010-2015 dönemi ortalamaları yer 
almaktadır. İlgili tabloya bakıldığında Hindistan 0,352’lik Gini katsayısı ile en adil 
gelir dağılımına sahip birinci ülke konumundadır. Türkiye 0,402’lik Gini katsayısı 
ile Hindistan’dan sonra gelir dağılımında ikinci sırada yer almıştır. Türkiye’yi 
sırasıyla Rusya (0,416), Brezilya (0,515) izlemiş, Güney Afrika ise 0,634’lük Gini 
değeri ile en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülke olarak son sırada yer almıştır.  

Kantil oranları açısından bakıldığında en yüksek fark 27,9’luk oranla Güney 
Afrika’da, en düşük fark 5,3’lük oranla Hindistan’da gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise 
bu oran 8,0 olarak gerçekleşmiştir.   

Palma oranları açısından bakıldığında en yüksek fark 7,1’lik oranla Güney 
Afrika’da, en düşük fark 1,5’lik oranla Hindistan’da gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise 
bu oran 1,9 olarak gerçekleşmiştir.   
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Tablo 1. Gelir Eşitsizliği Verileri (BRICS Ülkeleri ve Türkiye 2010-2015) 
Ülkeler Gini Katsayısı Kantil Oranı Palma Oranı 
Brezilya 0,515 15,5 3,5 

Rusya 0,416 8,2 2,0 
Hindistan 0,352 5,3 1,5 

Çin 0,422 9,2 2,1 
Güney Afrika 0,634 27,9 7,1 

Türkiye 0,402 8,0 1,9 
Kaynak: United Nations Development Programme Human Development Report 2016, 

p.206-209. http://hdr.undp.org/ (20 Nisan 2017).  

Merkezi Londra’da bulunan Euromonitor International 2015 yılında yayınladığı 
raporda; Nijerya, Endonezya, Meksika, Filipinler ve Türkiye’nin oluşturduğu ve 
kısaltması NIMPT olan 5 ülkenin genç nüfusu, geliri ve yükselen ekonomileriyle 
büyük fırsatlar sunacağını belirtmiştir. Bununla beraber bu ülkeler homojenlikten 
uzak kendi avantaj ve dezavantajlarına sahiptir. BRICS ülkelerinden daha küçük 
olmalarına rağmen, NIMPT ülkeleri benzer düzeyde kişi başı satın alma güçlerine 
sahiptir. Ekonomilerinin büyüklükleri farklı olsa da bu ülkeler yatırımcılar için 
umut vaat eden uzun vadeli potansiyele sahiptir.  

Beş ülkenin de büyük nüfusa sahip olduğu tüm NIMPT ülkelerinin göreceli olarak 
genç nüfusa sahiptir. Kentleşme her geçen gün artmaktadır. Etnik gerginlikler, 
hükûmet karşıtı protestolardan yıllarca zarar gören 5 ülkede zenginler ve fakirler 
arasında büyük bir servet farkı vardır. İlerleyen yıllarda ekonomik büyümenin 
hızlanacağı ifade edilen raporda, bu durumun gelir eşitsizliğini artırabileceği ileri 
sürülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin yüksek kişi başına gelir sahip olması, şehirleşme 
oranının artması gibi avantajlarının yanı sıra sınırlarındaki gerginlikler, sıcak para 
ihtiyacının olması gibi dezavantajlara sahip olduğu belirtilmiştir (New Emerging 
Markets: Nigeria, Indonesia, Mexico, The Philippines and Turkey, 
(http://www.euromonitor.com/new-emerging-markets-nigeria-indonesia-
mexico-the-philippines-and-turkey/report, 11 Nisan 2017). 

NIMPT ülkelerinin geleceğini genç nüfusun inşa etmesi beklenmekte ancak genç 
nüfusta yüksek işsizlik, düşük yaşam süresi, sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarda 
eşitsizlikler, uyuşturucu / alkol kullanımı, aile içi ve toplumsal şiddet gibi zorluklar 
beklenmektedir. Yolsuzluk problemleriyle yüzleşmekte olan bu ülkeler mesleki, 
teknik ve girişimcilik eğitimine yoğunlaşmalı, sahip oldukları ekonomik potansiyel 
ve genç nüfusla birlikte güçlü reformlar yapmalıdır. BRICS, G8, ASEAN, G20 gibi 
mükemmel bir birleşme olan NIMPT, kapsadığı ülkelerin ekonomik kalkınması için 
somut adımlar atabilir (Duroteye, 2014: 104-105). 

Aşağıda Tablo 2’de NIMPT ülkelerinin Türkiye ile gelir eşitsizliğine dayanan Gini 
katsayısı, kantil oranı ve palma oranının 2010-2015 dönemi ortalamaları yer 
almaktadır. İlgili tabloya bakıldığında Endonezya 0,395’lik Gini katsayısı ile en adil 
gelir dağılımına sahip birinci ülke konumundadır. Türkiye 0,402’lik Gini katsayısı 
ile Endonezya’dan sonra gelir dağılımında ikinci sırada yer almıştır. Türkiye’yi 
sırasıyla Nijerya ve Filipinler (iki ülke de 0,430 ile eşit puan almıştır) izlemiş, 
Meksika ise 0,482’lik Gini değeri ile en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülke olarak 
son sırada yer almıştır.  



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (1), 213-226.  223 

 

Kantil oranları açısından bakıldığında en yüksek fark 10,8’lik oranla Meksika’da, en 
düşük fark 6,6’lık oranla Endonezya’da gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu oran 8,0 
olarak gerçekleşmiştir.   

Palma oranları açısından bakıldığında en yüksek fark 2,9’luk oranla Meksika’da, en 
düşük fark 1,8’lik oranla Endonezya’da gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu oran 1,9 
olarak gerçekleşmiştir.   

Tablo 2. Gelir Eşitsizliği Verileri (NIMPT Ülkeleri 2010-2015) 
Ülkeler Gini Katsayısı Kantil Oranı Palma Oranı 

Nijerya* 0,430 9,1 2,2 
Endonezya 0,395 6,6 1,8 

Meksika 0,482 10,8 2,9 
Filipinler 0,430 8,4 2,2 
Türkiye 0,402 8,0 1,9 

Kaynak: United Nations Development Programme Human Development Report 2016, 
p.206-209. http://hdr.undp.org/ (20 Nisan 2017).  

*(Nijerya’ya ait veriler 2010’dan önceki bir yılı ifade eder). 

Aşağıda Tablo 3’de İskandinav ülkelerinin Türkiye ile gelir eşitsizliğine dayanan 
Gini katsayısı, kantil oranı ve palma oranının 2010-2015 dönemi ortalamaları yer 
almaktadır. İlgili tabloya bakıldığında Norveç 0,259’luk Gini katsayısı ile en adil 
gelir dağılımına sahip birinci ülke konumundadır. Norveç’i sırasıyla 0,273’lük 
oranla İsveç, 0,291’lik oranla Danimarka izlemiştir. Türkiye ise 0,402’lik oranla en 
adaletsiz gelir dağılımına sahip ülke olarak son sırada yer almıştır.  

Kantil oranları açısından bakıldığında en yüksek fark 8,0’lık oranla Türkiye’de, en 
düşük fark 3,8’lik oranla Norveç’te gerçekleşmiştir.    

Palma oranları açısından bakıldığında en yüksek fark 1,9’luk oranla Türkiye’de, en 
düşük fark Norveç’te ve İsveç’te (iki ülke de 0,9 ile eşit puan almıştır) 
gerçekleşmiştir.   

Tablo 3. Gelir Eşitsizliği Verileri (İskandinav Ülkeleri ve Türkiye 2010-2015) 
Ülkeler Gini Katsayısı Kantil Oranı Palma Oranı 

Danimarka 0,291 4,5 1,0 
Norveç 0,259 3,8 0,9 
İsveç 0,273 4,2 0,9 

Türkiye 0,402 8,0 1,9 
Kaynak: United Nations Development Programme Human Development Report 2016, 

p.206-209. http://hdr.undp.org/ (20 Nisan 2017).  

Genel olarak bakıldığında, Türkiye’nin BRICS ülkeleri ve NIMP ülkelerine göre gelir 
eşitsizlik rakamları iyi durumdayken, oldukça gelişmiş ülke grubu olan İskandinav 
ülkelerine göre kötü durumdadır.  

Gelir dağılımında daha fazla eşitliğin ekonomik büyüme, sosyal uyum, yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ve sağlık için iyi olduğuna dair geniş teorik ve ampirik destek 
vardır. Diğer bir deyişle, daha fazla eşitlik kalkınmayı teşvik eder. Ancak mevcut 
durum, artan eşitsizliğin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
küreselleşme ve liberalleşme ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma 
kanıtları, hükûmetlerin gelir dağılımını uygulayacakları büyüme, varlık dağılımı, 
vergi ve harcama politikalarıyla etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Artan oranlı 
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vergi sistemi olmasa bile, vergi öncesi durumla karşılaştırıldığında, genel olarak 
yüksek harcama ve vergi oranları gelir dağılımını iyileştirebilir. İyi tasarlanmış 
vergi, harcama ve transfer politikaları gelir / refah dağılımını büyük ölçüde 
iyileştirebilir. Ampirik kanıtlar, sınırlı orandaki yüksek vergilerin ekonomik 
büyümeyi engellemediğini göstermektedir. Ancak küreselleşme birincil gelir 
dağılımında artan eşitsizliğe karşı hükûmetin gücünü sınırlamaktadır. Ancak 
burada üzücü bir ironi vardır, eşitsizlikteki artışın sürdürülebilir büyüme ve sosyal 
istikrar için gerekli olan sosyal ve altyapı harcamalarını azaltacağı tahmin 
edilmektedir. Önemli politikalar 21. Yüzyıldaki bu ikilemin üstesinden gelecektir 
(Stewart, 2000: 27). 

6. Sonuç 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle toplumlar yüksek refah 
seviyesinde yaşama isteğini artırmaktadırlar. Bu isteklerini gerçekleştirirken 
gelirin de adil dağıtılması önemlidir ve tüm ülkelerde çözüm bekleyen temel 
problemler arasında yer alır. Çözüm noktasında hükûmetlerin alacağı kararlar 
büyük önem arz etmektedir. Serbest piyasa ekonomisine dayalı ortaya çıkan 
birincil gelir dağılımı sorunları tam olarak çözememektedir. Bunun için 
hükûmetlerin uygulamaya koyduğu ikincil gelir dağılımı nispeten daha adil 
çözümler sunabilir. 

Gelir dağılımı konusunda ulusal ve uluslararası literatürde tartışmalar olmakta ve 
konuya ilişkin araştırmalara devam edilmektedir. Gelir dağılımında eşitsizliği 
ölçmeye yönelik Gini katsayısı, Kantil oranı gibi yaygın kullanılan ölçütler vardır. 
Her birinin ölçüm metodu farklıdır. Örneğin; 0 ile 1 arasında değer alan Gini 
katsayısında sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artmakta, bire yaklaştıkça 
adaletsizlik artmaktadır.  

Gelir dağılımı eşitsizliklerinin başta küreselleşme eğilimleri olmak üzere çeşitli 
nedenleri vardır. Teknolojik gelişmeler, mali derinleşme, sendikaların zayıflaması 
gibi faktörler sermaye gelirini emek gelirine nispeten artırmaktadır. Ortaya çıkan 
gelir eşitsizliğinin ekonomik büyüme, yatırımlar, siyasi istikrar üzerinde olumsuz 
etkisi olmakta, sosyolojik problemleri (cinayet ve ölüm sayısı vb.) artırmaktadır. 
Diğer bir deyişle, gelir eşitsizliği ekonomide makro yapısal sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. 

Gelir dağılımı eşitsizliğini önlemeye / azaltmaya yönelik birtakım tedbirlerden söz 
edilebilir. Bu tedbirler arasında; makul bir asgari ücret rakamının tespit edilmesi, 
sermaye kesiminin veya rant sahiplerinin gelirlerinin işgücüne nispeten daha 
yüksek vergilendirilmesi, artan oranlı verginin uygulanması, ülkelerin çoğunda 
büyük bir problem olan kayıt dışının azaltılması, vergi bilincinin toplumda 
yerleştirilmesi, siyasi istikrarın sağlanması rasyonel bir istihdam politikasının 
uygulanması vb. olarak sayılabilir.  

Bu tedbirlerin alınmasında hükûmetin, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları başta 
olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle sıkı bir işbirliğinde olması gerekir. Ayrıca 
gelir dağılımında adaleti sağlama noktasında topluma etik kuralların 
benimsetilmesi konusu önemlidir. Örneğin; yolsuzlukların artması ekonomide kıt 
olan kaynakları haksız kazanç sağlayan belli bir kesime aktaracağından gelir 
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dağılımında adaleti daha da bozabilir. BRICS ve NIMP ülkelerinde genel olarak gelir 
eşitsizliğinde iyi konumda bulunan Türkiye, İskandinav ülkelerine göre oldukça 
kötü konumdadır. Gelir eşitsizliğinin düzeltilmesi için uzun vadeli yapısal 
reformlara ihtiyacı olan Türkiye, en azından ikincil gelir dağılımını bir politika 
aracı olarak iyi kullanmalıdır. 
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