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DÜNYA EŞİTSİZLİK RAPORU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
 
Eşitlik, tek başına adalet değildir. Adalet; içerisinde eşitlik olgusunun da yer aldığı ahlâki seciyelerin bir 
bütünüdür. Zira, adalet insanların neyi hak ettikleriyle ilgili bir kavramdır.2 Buradan hareketle, adaletin 
ancak hakkın teslim edilmesi suretiyle tesis edilebileceği söylenebilir. Bununla birlikte, “hak” ve “hakkı 
üstün tutma” bağlamında eşitlik, adaletin tesis edilip edilmediğine ilişkin en önemli göstergelerin başında 
gelmektedir. 
 
İnsanoğlu, yaratılışından itibaren adil bir düzene ihtiyaç duymaktadır. Adil Düzen, yeryüzüne hakkın hâkim 
olduğu dönemlerde tesis edilebilmiştir. Yeryüzüne hakkın hâkim olmadığı, yani adil bir düzenin tesis 
edilemediği dönemler de ise yeryüzüne emeklerini sömürmek suretiyle insanları köleleştiren zulüm 
düzenleri hâkim olmuştur. 

 
1 İstanbul Zaim Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler 
2 Mustafa Erdoğan (2008) Adalet ve Eşitlik, Muhafazakâr Düşünce, Yıl: 4 - Sayı: 15, s.9 
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Adaletin tezahür ettiğini gösteren olgulardan biri olan “Eşitlik” ve/veya zulmün vücud bulduğunu gösteren 
bir olgu olan “Eşitsizlik” esasen toplumsal bir düzlemde tebarüz etmektedir. İşte bu sebeple, eşitsizliğin 
kökeninin ilk insan topluluklarının ortaya çıktığı Mezolitik/Epipaleolitik çağa kadar uzandığı söylenebilir. 
Nitekim, bu dönemde insan toplulukları göçebe hayattan toplumsal ve ekonomik ilişkilerin başlangıcını 
teşkil eden yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. İnsanlar arasında toplumsal münasebetlerin inşa edildiği 
yerleşik hayat, beraberinde adaletin ve/veya zulmün bir göstergesi olarak eşitliğin ve/veya eşitsizliğin 
ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.  
 
Eşitsizlik, Antik dönemlerden itibaren neredeyse her toplumda var olan kölelik sistemi3 vasıtasıyla sosyal bir 
zulüm sistemi olarak ortaya çıkmıştır. Yine eşitsizlik, Sanayi Devrimi öncesinde neredeyse tüm toplumlarda 
var olan feodal sistem4 vasıtasıyla zulmün sosyolojik olarak kurumsallaştığı bir olgu haline gelmiştir. Sanayi 
Devrimi sonrasında ortaya çıkan emperyalizm ve onu takip eden rakip emperyalizmler döneminde5 kurulan 
kolonyal devlet ve post-kolonyal sistemlerin küresel düzeydeki en belirgin ve ayırt edici unsuru hiç şüphesiz 
eşitsizlikler olmuştur. Bundan dolayıdır ki, günümüzün küresel eşitsizliği, büyük ölçüde sanayi devrimi 
sonrasında ortaya çıkan modern devletin beraberinde getirdiği ekonomik büyümenin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı söylenmektedir.6 Bugün dünyada yaşanan tüm eşitsizlikler; uluslararası, ulusüstü, ulusal ve 
ulusaltı düzeydeki tüm düzenlerin niteliğini ve bunların adil mi yoksa zulüm düzeni mi olduğuna, ya da ne 
kadar adil olduğuna ilişkin en önemli göstergelerden birini teşkil etmektedir. 
 
Günümüzde neredeyse her yıl tüm hükümetler tarafından ekonomik büyüme rakamları yayınlanmaktadır. 
Ancak söz konusu büyüme rakamları, bahse konu olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin nüfus içerisinde 
nasıl dağıldığına ilişkin verileri ihtiva etmemektedir. Bu sebep dolayısıyla, ülkelerin büyüme rakamlarına 
konu olan milli gelirin nüfus içerisinde nasıl dağılması gerektiği önemli tartışmalara sebebiyet vermektedir. 
Tam da bu noktada, Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı araştırmacıları tarafından yayınlanan “2022 Dünya Eşitsizlik 
Raporu”7 yeryüzünde yaşanan eşitsizliklere ilişkin önemli verileri gözler önüne sermektedir. Söz konusu 
rapor; küresel düzeyde yaşanan eşitsizlikleri takip etmeye yönelik dünyanın muhtelif ülke/bölgelerindeki 
100’den fazla araştırmacının dört yıl boyunca yaptığı araştırmaları içermektedir. Bu geniş araştırmacı ağı, 
uluslararası eşitsizlik verilerini analiz etmek için istatistik kurumları, üniversiteler ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. 
 
Rapora göre, 2021 yılında dünya genelinde elde edilen toplam gelir ve sahip olunan servetin dünya 
nüfusuna bölünmesi durumunda, yetişkin bir insanın yaklaşık 16.700 Avro (23.380 ABD Doları) kazanmış 

 
3 Saydam, Tugay (2017). Roma Cumhuriyetinde Kölelik: Spartaküs Örneği . Journal of Social Sciences and Humanities , 1 (2) , 76-90 . 
  Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jssh/issue/35726/403523 
4 Mark Haugaard (2011). Power and truth. European Journal of Social Theory, 15(1), 73–92. doi:10.1177/1368431011423591 s.75 
5 Li Sheng ve Dmitri Felix do Nascimento (2021) he Belt and Road Initiative in South–South Cooperation: The Impact on World Trada  
  and Geopolitics, Palgrave Macmillan, s.32 
6 Angus Deaton (2013) The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton University Press, s. 13 
7 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu’nun tamamına ulaşmak için: https://wir2022.wid.world/insights/ 
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olması ve kişi başına 72.900 Avro (102.600 ABD Doları) değerinde bir servete sahip olması gerekmektedir. 
İşte tam da rakamlar, dünya genelinde yaşanan eşitsizliği gözler önüne sermektedir. Şekil 1’de görüldüğü 
üzere, dünya nüfusunun en zengin %10’’luk kesimi, 2021 yılında dünya genelinde elde edilen toplam gelirin 
%52’sine sahip olurken, dünya nüfusunun en yoksul %50’si ise tüm gelirin sadece %8’ine sahip olabilmiştir. 
Ortalama olarak, küresel gelir dağılımının en üst %10’luk kısmı içerisinde yer alan bir kişi, 2021 yılında 87.200 
Avro (122.100 ABD Doları) kazanmıştır. Bu karşın küresel gelir dağılımının en yoksul %50’si içinde olan bir kişi 
ise yılda sadece 2.800 Avro (3.920 ABD Doları) kazanabilmiştir.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapora göre, dünya genelindeki toplam servetin payı dikkate alındığında eşitsizlik gerçeği daha görünür ve 
belirgin bir hal almaktadır. Buna göre, 2021 yılında dünya nüfusunun en yoksul %50’si dünya servet 
toplamının sadece %2’sine sahip olurken, dünya nüfusunun en zengin%10’luk kesimi dünyadaki toplam 
servetin %76’sına sahip olmuştur. Ortalama olarak, dünya nüfusunun en yoksul %50’si içerisinde yer alan bir 
insana kişi başı 2.900 Avro (4.100 ABD Doları) değerinde bir servet düşerken, en zengin %10 içerisinde olan bir 
insana ortalama olarak 550.900 Avro (771.300 Dolar) değerinde bir servet düşmektedir.9 Rapora göre, 
dünyanın gelir ve servet açısından en eşitsiz bölgeleri Orta Doğu ve Afrika iken, Avrupa kıtası eşitsizlik 
seviyesinin en düşük olduğu bölgedir. Bu husus özellikle göç ve iltica gibi konular dikkate alındığında 
üzerinde düşünülmesi gereken bir gerçekliği gözler önüne sermektedir.  
 
Aşağıdaki şekilde, gelir eşitsizlik düzeyleri bölgesel olarak gösterilmektedir. Buna göre, dünyadaki 
eşitsizliğin en az olduğu bölge Avrupa iken, eşitsizliğin en fazla olduğu bölgeler Orta Doğu ve Afrika’dır. 

 
8 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.10 
9 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.10 
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Avrupa’da nüfusun en zengin %10’luk kesimi toplam gelirin %36’ını alırken, bu oran Orta Doğu ve Afrika’da 
%58’e çıkmaktadır. Doğu Asya’da ise nüfusun en zengin %10’luk kesimi toplam gelirin %43’ünü alırken ve 
Latin Amerika’da %55’ine sahip olmaktadır.10 Raporda ülkemize ilişkin önemli veriler de yer almaktadır. Buna 
göre Türkiye’de ki en zengin %10’luk kesim toplam gelirin %54,5’ini alırken, toplumun en yoksul %50’si ise 
toplam gelirin %12’sini almaktadır.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapora göre, devletlerin ortalama milli gelirlerine ilişkin resmi verileri yaşanan eşitsizliği tam manası ile 
yansıtmamaktadır. Zira aşağıdaki Dünya Eşitsizlik Haritası, milli gelir düzeyindeki rakamların eşitsizliğin en 
zayıf göstergelerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, aralarında ABD’nin de olduğu bazı 
yüksek gelirli ülkelerde çok yoğun bir şekilde eşitsizlikler yaşanmaktadır. Bu karşın İsveç gibi yüksek gelirli 
olup eşitsizliklerin çok az yaşandığı ülkeler de mevcuttur. 12 Aynı durum benzer şekilde düşük ve orta gelirli 
ülkeler için de geçerlidir. Örneğin düşük ve orta gelirli ülkeler arasında yer alan Brezilya ve Hindistan gibi 
ülkelerde eşitsizlik oranı çok yüksek iken, Malezya ve Uruguay gibi yine düşük ve orta gelirli ülkeler arasında 
değerlendirilen ülkelerdeki eşitsizlik oranının görece olarak daha az olduğu görülmektedir.13 Buradan 
çıkartılan sonuç eşitsizliğin değiştirilemez bir durum olduğu değil, aksine siyasi bir tercih olduğudur. 
 
 
 
 
 

 
10 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.11 
11 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.221 
12 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.11 
13 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.12 
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Dünya genelindeki gelir ve servet eşitsizliği, farklı ülkelerde farklı biçimlerde uygulanan bir dizi ekonomi 
programına rağmen neredeyse her ülkede yükselişe geçmiştir. Ancak artış tek bir biçimde olmamıştır. 
Örneğin ABD, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerde eşitsizlik konusunda olağanüstü artışlar yaşarken, Avrupa 
ülkeleri ve Çin’de nispeten daha küçük artışlar yaşanmıştır.14 Bu husus, eşitsizliğin siyasi bir seçim olduğunu 
teyit etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14  World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.wid.world s.12 
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Sonuç olarak, eşitsizliğin siyasi bir tercih olduğu gerçeğinden hareketle, farklı ülkelerde uygulanan ekonomi 
politikalarını analiz etmek daha adil kalkınma yollarını bulmak için önem arz etmektedir.  
 
Dünya Eşitsizlik Raporu dünyada yaşanan eşitsizlere ilişkin önemli verileri göstermesi açısından önem teşkil 
etmekte birlikte, esasen tüm insanlığın adil bir düzene olan ihtiyacını ortaya koymaktadır. Nitekim, analiz 
edilen dünya eşitsizlik raporu; ideoloji, devlet, din, mezhep, politik tercih, etnisite, cinsiyet, sınıf, üretim 
araçları vb. farklılıklardan bağımsız olarak tüm insanlığın hakkı üstün tutan, sömürüye müsaade etmeyen, 
herkese hakkını veren, herkese karşı eşit davranan ve fırsat eşitliği veren, herkesin faydalı, yapıcı 
faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek suretiyle dünyadaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan 
Adil Düzen mefkuresine olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu 
çerçevede Adil Düzen fikriyatının dünyada yaşanan tüm gelişmeleri dikkate alacak şekilde güncellenmesi ve 
toplumların siyasi tercihlerine rehberlik edebilmesine yönelik güçlü bir altyapının oluşturulması başta 
MİLKO’lar olmak üzere sömürü düzeni yerine adaleti önceleyen tüm toplum kesimleri açısından bir zaruret 
haline gelmiştir. Bu misyona sağlanacak her katkı adil düzen yoluna konulacak bir kilit taşı hükmünde 
olacaktır. 


