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Öz
İktisadi büyümenin daha fazla ve çeşitte mal ve hizmet tüketilmesine olanak sağlayarak bireylerin ve toplumların
yaşam standardını arttırdığı açıktır. Kişi başına gelir artışıyla birlikte bireylerin iktisadi refah düzeyleri de
yükselecektir. Ancak bu artışın bireylerin iyi olma durumu ya da yaşam memnuniyeti, mutluluk düzeyleri üzerinde
yarattığı etkiler ikircikli bir konudur. Dolayısıyla kişi başına düşen gelirde zaman içindeki artışın bireylerin yaşam
kalitesine ne ölçüde katkı sağladığı merak uyandırarak özellikle son dönemlerde iktisatçılar tarafından da ele
alınan bir konu olmuştur. Bir iktisatçı bakış açısıyla konuyu ilk ele alanlardan biri olan R. Easterlin (1974) mutluluk
ile gelir arasında paradoksal bir durum tespit etmiştir. Literatüre Esterlin paradoksu olarak geçen bu durum gelir
düzeyi ile toplumun ortalama mutluluk düzeyi arasında herhangi bir ilişki olmadığını ileri sürmektedir. Bu
çalışmanın temel amacı Türkiye’de mutluluk, yaşam memnuniyeti ile reel büyüme oranı arasındaki ilişkiyi 19902014 yılları arasında incelemektir. Bu amaçla çalışmada mutluluk, mutsuzluk ve yaşam memnuniyeti verileri
Dünya Değerler Araştırması, TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması ile intihar istatistiklerinden elde edilmiştir.
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Abstract
Economic growth which gives an oppurtunity to consume a different and more quantity of goods and services
increases material standart of living of peoples and societies. Thus, the higher income has been accompanied by
the higher level of economic welfare. However the impacts of this increase on subjective happiness and life
satisfaction is paradoxical. Whether or not the increases of the per capita income are contributing significantly to
the quality of peoples life has taken into consideration recently by economists. R. Easterlin was one of the first
economists to discuss this issue. In that study assumed that the relationship between happiness and income is
paradoxial. In that regard, the Easterlin Paradox suggests that there is no relationship between economic growth
and society’s average level of happiness. The main aim of this study is to reveal the link between happiness, life
satisfaction and real economic growth in Turkey for the period of 1990-2014. In this study, happiness, life
satisfaction and suicide data are obtained from the World Values Survey, the Life Satisfaction Surveys and the
statistics of suicide.
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