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Konuşma Özeti 
 

Ekonomik kalkınma birçok toplum için sosyal gerginlikler, şiddet ve iç savaşı beraberinde getirmiştir, hatta 
kimi toplumlar için deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Siyaset bilimi ve sosyolojide etnik 
farklılıkların toplumsal çatışmalarda büyük rol oynadığından bahsedilir. Bu konuşmada, Ray etnik 
çatışmayla ilgili yaklaşımları özetliyor. Özellikle etnik çeşitlilik ölçütlerinin kendi tanımladığı etnik 
kutuplaşma ölçütleri ile değiştirilmesini öneriyor ve bu yeni tanımın siyaset bilimcilerin etnik fark tanımı ile 
kavramsal olarak uyuştuğunu savunuyor. Dahası bu ölçütler kullanıldığında ampirik çalışmaların sonuçları 
ile etnik çatışma kuramlarının çıkarsamalarının örtüştüğünü de gösteriyor. Ray daha sonra teoriye dönüyor. 
Klasik Marksist yaklaşım, sosyal çatışmaların temelinde ekonomik sınıflar arasındaki bölüşüm kavgasının 
yattığına inanır. Oysa, biraz önce de bahsedildiği üzere, günümüzdeki birçok çatışma ekonomik sınıflar 
arasında olmak yerine etnik gruplar arasında oluyor. Demek ki ekonomik olmayan etkiler tarafından 
oluşturulan etnik gruplar arası zıtlıklar ekonomik nedenlerle oluşan sınıflar arası zıtlıkları bastırabiliyor. Ray, 
konuşmasının son bölümünde bu fikirleri birleştirip etnik gruplar içindeki ekonomik eşitsizliklerin kötü 
sinerjisinden bahsedecek ve bu sinerjinin etnik çatışmaların süregelmesindeki rolünü vurgulayacak. 
 
 

Biyografi 
 
Debraj Ray halen New York Üniversitesi’nde Julius Silver Profesörü ve ekonomi yüksek lisans direktörü 
olarak çalışmaktadır. Ray ekonomi kuramcıları arasında son derece üretken ve yaratıcı isimlerden biri 
olarak bilinmektedir. Refah ve kalkınma ekonomisine, oyun kuramına, eşitsizlik ve kutuplaşma kuramlarına 
son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Cornell Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan sonra Stanford 
Üniversitesi, Hindistan İstatistik Enstitüsü, Boston Üniversitesi gibi kurumlarda çalışmıştır. Boston 
Üniversitesi’nde aynı zamanda Ekonomik Kalkınma Enstitüsü’nün de direktörlüğünü yapmış ve Harvard 
Üniversitesi, MIT ve LSE’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. “Kalkınma İktisadı” isimli kitabı 
türünün en iyi örneklerinden biri olarak dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. 
Debraj Ray, Fellow of the Econometric Society, Guggenheim Fellowship ve Mahalanobis Memorial Medal’ın 
da dahil olduğu birçok ödül almıştır. Ray halen birçok bilimsel derginin editörlük pozisyonlarında çalışmaya 
devam etmektedir. 
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Abstract 

 

Societal tensions, violence and civil war are a central part of the development process; indeed, to some 
societies an intrinsic component of their development experience. A literature in political science and 
sociology suggests that the presence of ethnic differences in society may have an important role to play in 
conflict. In this lecture, Ray provides an overview of some approaches to ethnic conflict. In particular, he 
introduces a measure of ethnic polarization, and argues that this measure is closely in line, conceptually, 
with the notion of ethnic difference that political scientists have described. He argues, moreover, that the 
empirical findings also agree with theories of ethnic conflict when polarization measures are used. Ray 
then turns to theory. Classical Marxism views economic class divisions as the main cause of social conflict. 
Yet, in line with the previous discussion, many of the conflicts observed today appear to be ethnic in 
nature. It appears that the "vertical" nature of class divisions is often dominated by the "horizontal" 
antagonisms across groups delineated by noneconomic markers. In the last part of his talk, Ray attempts to 
unify these views, by highlighting the perverse synergy of economic inequality within ethnic groups, and 
the role of this synergy in the salience of ethnic conflict. 
 
 
 

Background Info 
 

Debraj Ray is Julius Silver Professor of Economics and Director of Graduate Studies at New York University. 
Ray has established himself as one of the most productive and creative economic theorists. He has made 
diverse contributions to welfare economics, development economics, game theory, and the study of 
inequality and polarization. He obtained his Ph.D. from Cornell University and has held long-term positions 
at Stanford University, the Indian Statistical Institute, and at Boston University, where he was Director of 
the Institute for Economic Development. He has held visiting appointments at Harvard University, MIT, and 
the LSE. His textbook, Development Economics, has been widely praised as the best of its kind and is a 
required reading at universities around the world. Debraj Ray has received many awards including an 
appointment as a Fellow of the Econometric Society, a Guggenheim Fellowship, the Mahalanobis Memorial 
Medal, as well as many teaching awards. Ray has served on the editorial boards of prestigious journals. 
 




