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Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik 
Büyüme1

A. Suut Doğruel, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi,                                   
suut.dogruel@marmara.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4933-5528

ÖZ

1990’larda derinleşen küreselleşme ile birlikte, mal ve sermaye hareketlerinin serbestleş-
mesi öncelikli bir politika hedefi oldu. Buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerde ulusla-
rarası doğrudan yatırımlar da arttı. Uluslararası doğrudan yatırımları savunanların öne çı-
kan iddialarından biri bu yatırımların ekonomik büyümeyi hızlandırabileceğiydi. Bu yazı, 
orta-üst gelirli ülkeler için doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik büyüme arasındaki iliş-
kiyi tartışıyor. Değerlendirmeler uluslararası doğrudan yatırımlar ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin güçlü olmadığını işaret ediyor.

Anahtar kelimeler: Uluslararası doğrudan yatırımlar, ekonomik büyüme, orta-üst gelirli ülkeler.
JEL Kodları: O10, F21

Foreign Direct Investments and Economic Growth
ABSTRACT

The liberalization of goods and capital flows became a priority policy target with the deepe-
ning of globalization in the 1990s. Consequently, foreign direct investments also increased 
in the developing countries. One of the prominent arguments of the advocates of internati-
onal direct investments was that these investments could accelerate economic growth. The 
paper discusses the relationship between foreign direct investment and economic growth 
focusing on upper middle-income countries. Results indicate that there is no strong relati-
onship between foreign direct investment and economic growth.

Keywords: Foreign direct investments, economic growth, upper-middle income countries.
JEL Codes: O10, F21

1	 Bu	çalışma	İTÜ	Ekonomi	Bölümü	tarafından	04-07	Ekim	2018	tarihlerinde	İstanbul’da	düzenlenen	
“Foreign	Direct	Investment,	Investment	Promotion	and	Economic	Development”	başlıklı	konferansta	
sunulan	bildirinin	geliştirilmiş	biçimidir.	Yazar	konferans	katılımcılarına	öneri	ve	eleştirileri	için	te-
şekkür	eder.
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1. Giriş
1980’li yıllardan başlayarak ve 1990’lı yılların ortasında hızlanan İkinci Küreselleşme 

Dalgası ile gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalar neredeyse tek bir reçeteye dönüştü. 
Dışa açılmanın temel alındığı bu reçete ile gelişmekte olan ülkelere makro ekonomik den-
gesizliklerini giderecek politikalar öneriliyordu. Önerilerin arkasında yatan temel hedef 
ulusal ve uluslararası düzeyde mal ve sermaye hareketlerinin önündeki tüm engellerin ve 
sınırlamaların kaldırılmasıydı. Ancak önerilen politikaların büyümeye yol açmadığı uzun 
yıllar sonra iktisatçılar tarafından dile getirilmeye başlandı. Bu önerilerin en önemli bile-
şenlerinden biri de uluslararası doğrudan yatırımlardı. Bu yazıda uluslararası doğrudan 
yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki bazı gözlemlere ve büyüme teorilerinin 
temel kavramlarına dayanılarak tartışıldı. Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta-üst gelir 
grubuna giren ülkeler üzerinde odaklanılarak yapılan değerlendirmeler bu ilişkinin bek-
lendiği kadar güçlü olmadığını gösterdi.

İzleyen bölümde orta-üst gelir grubuna yer alan ülkelerde uluslararası doğrudan yatı-
rımlar ile büyüme arasındaki ilişki üzerine bazı gözlemler yer alıyor. Üçüncü bölümde bir 
önceki bölümde elde edilen sonuçlar büyüme teorisi ile uluslararası doğrudan yatırımlar 
konusunda bazı temel kavramlar kullanılarak değerlendirildi. Son bölümde ise elde edilen 
sonuçlar Türkiye’ye ilişkin bazı gözlemlere de vurgu yapılarak tartışıldı. 

2. Temel Gözlemler
Uluslararası doğrudan yatırımların belirleyicileri ve etkileri uzun bir süredir tartışıl-

makta ve bu konuda çoğu zaman birbiri ile zıt sonuçlara ulaşılmaktadır. Ancak, bütün bu 
farklılıklara rağmen uluslararası doğrudan sermaye girişlerinin ülke için yararlı olduğu 
görüşü daha yaygın bir kabul görmektedir. Bu bölümde büyüme ile ilişkili temel gösterge-
ler kullanarak uluslararası doğrudan yatırımların orta-üst gelir grubuna giren ülkelerdeki 
durumu değerlendirilecektir.  

Çoğu ada ülkesi olan küçük ülkeler genellikle turizm, finans ve benzeri tek alanda uz-
manlaşmakta ve buna bağlı olarak ülke büyüklüğüne oranla yüksek düzeylerde uluslararası 
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sermaye çekmektedirler. Bu özellikler nedeniyle diğer ülkelerden farklılaştıkları için Dünya 
Bankası’nın orta-üst gelir grubunda gösterdiği ülkelerden nüfusu 1 milyonun altında olan 
ülkeler dikkate alınmadı. Böylece, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 40 ülkeye ilişkin 
veriler kullanılarak Grafik 1, 2 ve 3 hazırlandı. Uluslararası doğrudan yatırımlar için net 
girişlerin GSYH’ya oranı, büyüme göstergeleri olarak 2010 sabit kurları ile ABD doları 
cinsinden kişi başına GSYH ve sabit yerel fiyatlarla kişi başına yıllık GSYH büyüme oranı 
kullanıldı. 

2008 Krizi’nin uluslararası finans piyasaları üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle ele alı-
nan ülkelerde uluslararası doğrudan yatırımlar kriz öncesi ve sonrası ayrı ayrı incelendi. 
Kısa dönemli dalgalanmalardan arındırmak amacıyla değerlendirmelerde yıllık değerler 
yerine dört yıllık ortalamaları kullanıldı. Grafik-3 birbirini izleyen dört yıllık ortalama bü-
yüme oranları arasındaki farklar ile hazırlandı. Dünya Bankası’nın 2017 yılına kadar olan 
verileri kullanıldığı için, grafikler arasında dönem uyumluğunu sağlamak amacıyla kriz 
sonrası dönem olarak 2010-2013 yılları tanımlandı. Aynı yaklaşımla, ortalama büyüme 
oranlarındaki değişmeyi 2008 Krizi öncesinde izleyebilmek için 2000-2003 yılları kriz ön-
cesi dönem olarak tanımlandı.

Grafik-1’de kişi başına gelir düzeyi ile uluslararası doğrudan yatırımlar arasındaki ilişki 
sergilenmektedir. Kullanılan verilere göre orta-üst gelir grubuna giren ülkelerde hem Kriz 
öncesi hem de Kriz sonrası dönemde uluslararası doğrudan yatırımların gelir düzeyi ile 
ilişkili olmadığı görülmektedir. Dolayısı ile net uluslararası doğrudan yatırım girişlerini 
gelir düzeyinin dışındaki etmenlerle belirlendiğini söyleyebiliriz. Daha spesifik olarak, kişi 
başına gelir iç talebin gücü ile ilgili bir gösterge olarak düşünülürse hem Kriz öncesi hem 
de Kriz sonrası uluslararası doğrudan yatırımların iç talep dışında kalan dinamiklere de 
sahip olduğu söylenebilir.

Grafik-2’de uluslararası doğrudan yatırımlar ile büyüme arasındaki ilişki verilmektedir. 
Görüldüğü kadarıyla Kriz öncesi ve sonrasında farklı yapılar vardır. 2008 Krizi öncesinde 
daha hızlı büyüyen ülkelerde daha büyük oranda net uluslararası doğrudan yatırım girişi 
gerçekleşmiştir.  Kriz sonrası dönemde ise bu ilişki kaybolmaktadır. Orta dönem büyüme 
performansı bir ölçüde de olsa ülkenin canlılığının göstergesi olarak alınabilir. Dolayısı 
ile, Dünya ekonomisinde ve uluslararası finans piyasalarındaki değişen koşullar altında 
yatırımcıların dikkatinin ülke içi koşullardan bağımsız diğer etmenlere doğru kaydığını 
gösteriyor. 
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Grafik 1: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ile Kişi Başına GSYH Arasında İlişki

Kaynak: Dünya Bankası – WDI kullanılarak hazırlandı.
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Grafik 2: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ile Büyüme Arasında İlişki 

Kaynak: Dünya Bankası – WDI kullanılarak hazırlandı.
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Uluslararası doğrudan yatırımlardan beklentilerin başında alan ülkedeki üretim kapa-
sitesini genişleterek büyümeyi hızlandırmasıdır. Bu tür etkiyi izlemek için Grafik-3 hazır-
landı. Grafikte yatay eksen birbirini izleyen dörder yıllık dönemlerde ortalama büyümede-
ki değişmeyi gösteriyor. Kriz öncesi dönem ile sonrası dönem arasında trend doğrusunun 
eğimi değişmekle birlikte her iki dönem için eğimlerin düzeyi belirgin bir ilişki tanımla-
mak için yeterli değildir. Bu nedenle uluslararası doğrudan yatırımların en azından orta 
dönemde büyümeyi artıracağı tezini orta-üst gelir grubunda açık olarak gözleyemiyoruz.

Grafik 3: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ile Büyüme Oranında Değişme Arasında İlişki 

Kaynak: Dünya Bankası – WDI kullanılarak hazırlandı.
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Grafiklerde Türkiye’nin yeri TR kısaltmasının hemen solundaki nokta ile görülmekte-
dir. Grafik-1 ve 2’deki göstergelere göre Kriz öncesi ve sonrası dönemlerde Türkiye kendine 
yakın düzeyde kişi başına GSYH değerlere ve büyüme performansına sahip ülkelere oranla 
daha düşük uluslararası doğrudan yatırım çekebilmiştir. Grafik-3’te dikkati çeken bir göz-
lem de Türkiye’nin orta-üst gelir grubuna giren ülkeler arasında büyüme kazancı bakımın-
dan dördüncü sırada yer almasıdır. Ancak, Kriz sonrası dönemde bu başarılı konumunu 
koruyamamış ve sıralamada ortalara doğru gerilemiştir.

Bu bölümde değerlendirilen her üç grafikte de trend doğrusunun uzağında kalan çok 
sayıda ülke bulunuyor. Bu uluslararası doğrudan yatırımlar ile büyüme performansı ara-
sında güçlü bir ilişki bulunmadığını gösteriyor. Bu tür bir yorumu destekleyebilmek için 
doğal olarak kontrol değişkenlerini kullanarak daha ayrıntılı bir analiz yapmak gerekebilir. 
Ancak izleyen bölümde uluslararası doğrudan yatırımlar ile büyüme arasındaki ilişkinin 
kavramsal düzeyde tartışılması ile yetinildi.

3. Uluslararası Doğrudan Sermaye Girişleri ve 
Büyüme

Alan ülke açısından uluslararası doğrudan sermayenin üç temel katkısından söz ede-
biliriz: Sermaye stokunda artış ile üretim kapasitesinin genişlemesi, teknoloji transferi ve 
ödemeler dengesi açığının kapatılmasına katkı. Bunlardan sonuncusu kısa dönemli dış fi-
nansal hareketler yazının temel vurgusu uzun dönemli büyüme olduğu için tartışmaların 
dışında bırakıldı. 

Modern büyüme teorilerinin merkezinde yer alan üretim fonksiyonu, temel yaklaşım 
ne olursa olsun, üç ana üretim faktörü olan sermaye (K), işgücü (L) ve teknoloji (A) ile 
tanımlanır:

Y = F (K, L, A)

Buna bağlı olarak üretimdeki artış bu üç faktördeki artış ile belirlenir. Gelişmekte olan 
ülkelerin tipik özellikleri arasında sermaye stokundaki yetersizlikler ile teknoloji geliştir-
me kapasitesinin düşüklüğü ya da hiç olmaması öncelikle sıralanabilir. Bu özellikleri aynı 
zamanda büyümeyi kısıtlayan temel nedenler olarak tanımlayabiliriz.

Küreselleşmenin derinleştiği 20. Yüzyılın son çeyreğinden bu yana ülkeler arası serma-
ye hareketleri yoğunlaştı ve küresel rekabette teknolojik gelişmenin önemi arttı. Küresel-
leşme ile artan tüketim eğilimleri sonucunda gelişmekte olan ülkelerde zaten düşük olan 
iç tasarruf düzeyi daha da düştü. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler 
arasındaki teknolojik fark da büyüdü. Uluslararası doğrudan sermaye böyle bir ortamda 
başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere pek çok kesim ve karar merkezi gözünde hızlı 
büyümenin bir reçetesi olarak görüldü.2

2	 Bu	konuda	ayrıntılı	tartışmalar	için	bakınız	Doğruel	ve	Doğruel	(2018,	bölüm	2).
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Uluslararası doğrudan sermayenin belirleyicileri konusu uygulamalı iktisatta önde ge-
len konulardan biridir. Çeşitli ülke grupları için yapılan ekonometrik analizlerde bir yan-
dan uluslararası doğrudan sermayeden beklenen büyüme etkisi ölçülmeye çalışılırken 
diğer yandan bu sermaye hareketlerinin belirleyicileri izlenmeye çalışıldı. Özellikle geliş-
mekte olan ülkelerin uluslararası doğrudan sermayeyi hangi koşullar altında çekebildikleri 
sorusu iki boyutta değerlendirilebilir.3 Birincisi alan ülkenin uluslararası sermaye için sağ-
ladığı ya da sağlayabileceği güven artırıcı, iş koşullarını kolaylaştırıcı ve öngörülebilirliği 
güçlendirici koşullar ile ilgilidir. Bu koşullar arasında yönetişim altyapısı, fiziki altyapı, 
beşeri sermaye ön plana çıkarılanların başında gelir.  İkincisi ise, yatırım kararını veren 
firma tercihleri ile ilgilidir.  Doğrudan yatırım kararını veren firma açısından öne çıkan 
koşullar söyle sıralanabilir:

- Yatırım yapılacak ülkedeki pazarın büyüklüğü ve büyüme hızı
- Yatırım yapılacak ülkedeki doğal kaynaklar
- Diğer potansiyel pazarlara coğrafi yakınlık
- Üretim maliyetleri ve yatırım yapılacak ülkedeki maliyet avantajları
- Tekelci rekabet avantajları
Uluslararası yatırımı alan ülke ve yatırım kararı veren firma ile ilgili sıralanan bu koşul-

lardan beşeri sermaye dışında kalanlar modern büyüme teorilerinde büyümenin belirleyi-
cileri arasında yer almamaktadır. Diğer bir deyişle uluslararası doğrudan yatırımlar ile ilgi-
li büyüme beklentileri ile bu yatırımların belirleyicileri arasında bir bağ bulunmamaktadır. 

Uluslararası doğrudan yatırımları çeken koşulların bir biçimde sağlanması durumun-
da büyümeyi doğrudan etkileyen üretim kapasitesini artması ve teknolojik katkı için ne 
söyleyebiliriz? Bu sorunun yanıtını yukarıda verilen üretim fonksiyonuna tekrar dönerek 
verebiliriz. Üretim fonksiyonunun türevini aldığımızda üretimdeki artışın sermaye, işgü-
cü ve teknolojik düzeyin artışı ile belirlendiği elde edilir. Uluslararası doğrudan sermaye 
yatırımlarının ülkedeki toplam sermaye stokunu artıracağı varsayılır. Bu ilk bakışta ma-
kul bir varsayım olarak görünür. Ancak, uluslararası yatırımların yerli yatırımlar üzerinde 
dışlayıcı bir etkisi de görülebilmektedir. Net etki bazı durumlarda negatif olabilir. Ayrıca, 
Türkiye için vurgulanması gereken bir diğer nokta da uluslararası doğrudan yatırımlar 
ile özelleştirme uygulamalarının paralelliğidir. Sonuç bölümünde tartışıldığı gibi Türki-
ye’ye uluslararası doğrudan sermaye girişlerinin yoğunlaştığı dönemler özelleştirmenin 
hızlandığı döneme karşılık gelmektedir (Grafik-4). Mevcut kamu kuruluşlarının yabancı 
yatırımcıya satılması var olan üretim kapasitesine katkı sağlamamıştır. Hatta, TELETAŞ 
örneğinde olduğu gibi, özelleştirme politikası sonucu bu kuruluşu satın alan yabancı şirket 
bir süre sonra kendi içinde bir yeniden yapılanmaya giderek TELETAŞ’ı üretimden çeke-
rek sadece pazarlama şirketine dönüştürdü.4 

3	 Bu	konudaki	tartışmalara	ilişkin	ayrıntılı	literatür	taraması	için	bakınız	Gök	ve	Doğruel	(2016).
4	 Türkiye’de	telekomünikasyon	sektöründeki	özelleştirme	uygulamaları	ve	sonuçlarının	geniş	bir	tar-

tışması	Üçer	(2018)’de	yer	almaktadır.	TELETAŞ’ın	özelleştirme	sürecinin	ayrıntıları	Ceyhun	(2006)	
tarafından	Fikret	Kuşkan’ın	anılarına	dayanarak	verilmektedir.
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Uluslararası doğrudan yatırımlardan beklenen teknoloji transferi için de benzer şüphe-
ler öne çıkarılabilir. Genel olarak uluslararası doğrudan yatırımların kaynağının gelişmiş 
ve teknoloji düzeyi bakımından üst sınırda olduğunu kabul edebiliriz. Dolayısı ile yatırım 
kararını veren firmanın bu teknolojiyi yatırımı yaptığı gelişmekte olan ülkeye aktarabile-
ceğini düşünebiliriz. Burada önemli olan yatırım kararını veren firmanın hangi stratejileri 
izleyebileceğinin anlaşılmasıdır. Teknolojiye sahip, dolayısı ile bu teknolojiyi kullanarak 
üretim yapabilen firmanın önünde üç seçenek bulunmaktadır:

- Ürününü ihraç etmek
- Doğrudan yatırım yaparak ürünü pazara daha yakın bir ülkede üretmek
- Sahip olduğu teknolojinin patentini satmak.
Bunlardan hangisinin seçileceğini yatırım yapan firma karlılık ve uzun dönemli strate-

jik hedeflerine göre belirler. Bu seçimde yatırımı alan ülkenin önceliklerine ya da yararına 
yer bulunmaz.5 

Büyüme teorilerinde Arrow (1962) ile teknolojiyi yeni sermaye mallarına endekslemek 
yaygın bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. Romer (1990)’da ise teknoloji işgücü dışın-
da üretimde kullanılan tüm girdilerle tanımlanır. Bu yaklaşımlara dayanarak, uluslararası 
doğrudan yatırımlar aracılığı ile gelen sermaye malları ve kullanılan ara malları teknoloji-
nin taşıyıcıları olarak görmek mümkündür. Bu noktada önemli olan uluslararası doğrudan 
yatırımlar ile transfer edilen teknoloji mevcut teknoloji düzeyi arasındaki farktır. Gelen 
teknoloji ülkedeki teknolojiden ilerideyse uluslararası doğrudan yatırımların teknoloji 
katkısı mümkündür. Eğer arada belirgin bir fark yoksa uluslararası doğrudan yatırımların 
teknoloji etkisi ortaya çıkmayacaktır. Bu durumlardan hangisinin olduğu uluslararası doğ-
rudan sermayenin hangi alanlarda gerçekleştiğine bağlıdır. Alıcı ülkenin belli bir önceliği 
yoksa bu durumlardan hangisinin olacağı tamamıyla yatırımcı firmanın tercihlerini belir-
leyen kriterlere bağlıdır.

4. Sonuç
Orta-üst gelir grubundaki ülkelerde uluslararası doğrudan yatırımların büyüme üze-

rindeki etkisinin dönemler göre değişebildiği görünüyor. Gözlenebilen ortalama ilişkinin 
dışında kalan ülkelerin çok sayıda olması, büyüme ile uluslararası doğrudan yatırımlar 
arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiği bunların dışında başka belirleyicilerin de olabileceği 
ihtimalini öne çıkarıyor. 3. Bölümde yer alan değerlendirmeler yatırım kararını veren firma 
dinamiklerinin ve uluslararası doğrudan yatırımlar için gerekli ortama ilişkin özelliklerin 
büyüme ile doğrudan ilişkili olmadığını gösterdi. Bu durumda ilk akla gelen faktör yatırımı 
alan ülkenin büyümeye yönelik hedefleri ve politikalarının uluslararası doğrudan yatırım-
ları yönlendirmede etkili olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle uluslararası sermayeyi çekme-
ye çalışan bir ülkenin bu amaca yönelik uygulamalarının büyüme hedefleri ile ne oranda 
uyumlu olduğu önemlidir. 

5	 Bu	üç	seçeneğin	uluslararası	doğrudan	yatırımı	alan	ülkenin	toplam	refahına	etkisi	Gönültaş	(2015)’te	
tartışılmıştır.
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Grafik 4: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Özelleştirme Gelirleri: Türkiye

Kaynaklar: Dünya Bankası – WDI ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı verileri kullanılarak hazırlandı.

Grafik-4’te 1980-2017 dönemde Türkiye’de net uluslararası doğrudan yatırımların GS-
YH’ya oranı ile 1999-2017 döneminde özelleştirme gelirlerinin GSYH’ya oranı yer alıyor. 
Bu grafik 2000-2008 döneminde uluslararası doğrudan yatırım girişleri ile özelleştirme 
uygulamalarının birlikte hareket ettiğini ve hızlandığını gösteriyor. Bu yolla gelen ulusla-
rarası sermayenin ülkedeki üretim kapasitesine, dolayısı ile büyümeye katkı yapması bek-
lenemez. Türkiye’de uluslararası yatırımların hızlandığı yıllarda büyük ölçekli özelleştir-
melerde bankacılık ve telekomünikasyon önde gelen sektörler arasındadır. Bu sektörlerde 
özelleştirme öncesi kullanılan teknoloji o döneme göre oldukça ileri düzeydeydi. Dolayısı 
ile bu sektörlerdeki özelleştirme ile gerçekleşen uluslararası yatırımların büyüme ile doğ-
rudan ilişkili olan bir diğer unsur olan teknolojik ilerlemeye de bir katkısı olmadı. Daha 
da önemlisi, bir önceki bölümde de söz edilen TELETAŞ örneğinde bir geriye gidiş söz 
konusudur: Özelleştirme öncesi kurulmuş olan ve alanında bir tür okul olarak gösterilen 
araştırma laboratuvarı TELETAŞ’ı satın alan yabancı firma tarafından kapatıldı. Ulusla-
rarası doğrudan yatırımların yükselişe geçtiği yıllarda bu artışın altında ağırlıklı olarak 
özelleştirme uygulamaları olmasına rağmen bunun dışında da geçmiş dönemlerden gelen 
bir eğilimin devamı olarak yeni yatırımlara ve kapasite genişlemesine bağlı uluslararası 
doğrudan yatırım girişleri oldu. Bu tür girişler için yukarıda sıralanan yorumlar doğal ola-
rak geçerli değildir.

Bu yazıda yapılan değerlendirmeler uluslararası doğrudan yatırımların bir ülkenin 
ekonomik büyümesini kendiliğinden hızlandıramadığını gösteriyor. Bu tür sermaye ha-
reketleri ile ortaya çıkabilecek üretim kapasitesi artışı ve teknoloji transferi ise, ancak alıcı 
ülkenin bu amaçlara uyumlu politikaları uygulamaları ile mümkün görülmektedir.
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Abstract
As a long-term investor and trade partner of Turkey, Germany has significant importance for the development 
of the Turkish economy. The novelty of this study is that we tried to forecast the export pattern of Turkey based 
on the interdependency with Germany. In our analysis, we tried to explain trends in intermediate and consu-
mer goods export of Turkey separately by including major German trade indices in the model equations. In 
this context, we employed Dynamic Conditional Covariance (DCC)-Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH) methodology to examine time-varying correlation and volatilities of intermedi-
ate goods and consumer goods exports. We also enriched our results with News Impact Curves to understand 
the characteristics of intermediate goods and consumer goods export volatilities. Our first finding is that in-
termediate goods export is less autocorrelated compared to consumer goods export. Secondly, we found that 
the exchange rate has a volatility-increasing impact for consumer goods export while the same results are not 
valid for intermediate goods. Thirdly, goods news has a bigger effect on volatility than a negative shock of the 
same magnitude for intermediate goods while bad news has more impact on consumer goods export volatility. 
Finally, the conditional correlation between intermediate export goods and consumer export goods is high 
time-varying across the period of years

Keywords: DCC-GARCH model, News Impact Curves, Germany, export, trade, conditional correlation
Jel Codes: C58, F17, B17

Almanya Ticaret Eğilimleri ile Türkiye İhracatı Arasındaki Dinamik 
Bağlantılar: DCC-GARCH Modeli ve Haber Etkisi Eğrileri Uygulamaları

Öz
Almanya, hem uzun vadeli bir yatırımcı hem de ticari bir ortak olarak Türkiye ekonomisinin gelişimi için 
büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak Türkiye’nin 
ihracat patikasını Almanya ile arasındaki karşılıklı ticari bağımlılık üzerinden tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmada, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari trendler ara malı ve tüketim malı ticareti ayrımı ile analiz 
edilerek Almanya’nın ticaret endeksleri ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, ara malı ve tüke-
tim malları ihracatının değişken varyansları ile oynaklıklarını analiz etmek için Dinamik Koşullu Korelasyon 
(DCC) Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) metodu kullanılmıştır. Bununla bir-
likte ara malı ve tüketim malları ihracatı oynaklığının davranışını daha iyi açıklayabilmek için çalışmamızı 
Haber Etkisi Eğrileri ile zenginleştirdik. İlk bulgularımıza göre ara malı ihracatı tüketim malı ihracatına göre 
daha düşük bir otokorelasyon seviyesine sahiptir. İkinci olarak döviz kurunun tüketim malı ihracatında oy-
naklık arttırıcı bir etkisi olduğu tespit edilmiş iken ara malı ihracatında böyle bir bulguya rastlanmamıştır. 
Üçüncü olarak, iyi haberlerin kötü haberlere göre ara malı ihracatına etkisinin daha büyük olduğu tespit edilir-
ken tüketim mallarında kötü haber etkisinin daha baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ara malı 
ve tüketim malı ihracatı arasındaki koşullu korelasyonun zamana bağlı olarak değişken olduğu görülmüştür.
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Introduction
The Turkey-Germany partnership has a long-time legacy based on both trading and 

political issues. Germany is one of the most important trading partners and investors of 
Turkey since 1960. The trading relationship of Germany and Turkey evolved with the im-
migration of Turkish workers to Germany as workforce and their children became a part of 
the German society. The asymmetric foreign direct investment (FDI) relationship between 
the two countries also shows that Germany is an important long-time investor in Turkey 
which is not a bilateral situation. Between 2002 and 2019 Germany invested 9,905 billion 
dollars to Turkey as FDI while Turkey could perform only 2,790 billion dollars FDI to Ger-
many1. As a result, also fuelled by the political history and of two countries, Germany is a 
very important strategic trade partner and a strategic investor to Turkey. Between 2005-
2015 German companies mostly invested in the manufacturing and services industry in 
Turkey while renewable energy is a hot topic for the last five years. This also makes Turkey 
a sustainable supplier for Germany which ensures the trading DNA of the two countries 
and settles the trend of export transactions as well.  

Below we prepared three figures and analysis based on Turkish Statistical Institute 
(TURKSTAT) data to explain why we have chosen Germany to model total export trends 
of Turkey based on intermediate goods and consumer goods. In Figure 1 role of Germany 
in the total export of Turkey is exhibited with a break down own intermediate and consu-
mer goods export which constitutes most total export transactions. The analysis perfor-
med in this study covers only consumer goods and intermediate goods. 

Between 2017 and 2020, intermediate goods export to Germany constitutes %8.3, %8.3, 
%7.5 and %7.5 of total intermediate goods export of Turkey respectively while %10.6, 
%10.0, %9.8 and %10.6 of total consumers goods export of Turkey is fueled by Germany as 
well. According to these high portions of only one single country, we can easily understand 
that Germany is one of the pioneer drivers of Turkish export transactions.

1	 Ekonomi	ve	Dış	Politikaları	Araştırma	Merkezi	(EDAM)
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Figure 1: Germany Export Ratio Walk

Figure 2 shows the monthly walk of intermediate and consumer goods export to Ger-
many with a Consumer/Intermediate (C/I) goods index while in Figure 3, the total month-
ly walk of intermediate and consumer goods export of Turkey is exhibited again with a 
Consumer/Intermediate (C/I) goods index. Briefly, exports to Germany and total export 
of Turkey trends and fluctuations look very similar which can be validated with correlation 
coefficients for intermediate goods and consumer goods as 0.69 and 0.84, respectively. 

Due to Ministry of Foreign Affairs data, about 80 thousand Turkish-German busines-
ses are operating in Germany. Their annual turnover amounts to approximately 52 billion 
Dollars and they employ almost 500 thousand people in 50 different sectors. The main 
items of Turkey’s exports to Germany consist of road vehicles, parts, and accessories for 
motor vehicles and parts for use with piston engines; whilst the main items of Turkey’s im-
ports from Germany are road vehicles, medicaments, and parts and accessories for motor 
vehicles. However, our analysis shows that consumer goods increased their dominance 
gradually in recent years. 

Figure 2: Monthly Export Transactions to Germany
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Despite their similarities Figure 2 and Figure 3 vary in detail. The total export transacti-
on shows that intermediate goods export is more dominant based on the C/I Index which 
has an average value of 0.85 while according to Germany export transactions consumer 
goods export is more dominant based on the C/I Index which has an average value of 1.11.

Figure 3: Monthly Trade Indices

In Table 1, the breakdown of export to Germany shows that the dominance of consumer 
goods, increase compared to consumer goods.  In 2020, parts of vehicles decreased %15 
while in 2019 durable consumption goods increased %16 which increased the dominance 
of consumer goods in the export portfolio to Germany. 

Table 1: BEC Breakdown of Export to Germany
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Literature

An economic indicator is a bit of economic data to explain the current or future invest-
ment economic situations and investment feasibility. Macroeconomic indicators are criti-
cal to anyone interested in the real economy since they can affect market developments. 
Academicians, market professionals, investors, even students are using the macroecono-
mic data for their unique purposes. Predicting the near future is also vital for these groups. 
(Mügge 2016, 410) emphasize that policy-makers and politicians utilize these indicators to 
plan and evaluate policies, not least in comparison to other countries. (Sharma et al. 2020, 
25) analyze the relationship between political connections and export performance in the 
developing countries by giving valuable bits of knowledge about the variables that impact 
export performance.  

The primary purpose of this study is to examine which business indicators of Germany 
have a direct impact on Turkey’s export to Germany. Then, we aim to compose an early 
indicator of Turkey’s Exportation based on the data of the targeted country. This study 
aims to foresee next month’s export volume by using the own data of the export targeted 
country. In our study, this underlying country is Germany.

The development of the trade between the host country and the world has fundamental-
ly contributed an extraordinary worth to the economy. The capital inflows have altogether 
supplemented funds as capital, technologies, current administration abilities, to the emer-
ging countries (Tybout 2000, 25).

Many studies examined the relationship between export expansion and growth. But a 
few analyze the impact of the configuration of the export commodities on the relationship 
between exports and growth.  (Kavoussi 1984, 245) questions the influence of the com-
modity composition of exports on growth. He concludes that the primary exports may 
contribute to the growth process of both the low- and middle-income countries. When 
we examine the export growth and economic growth specific to Turkey, (Bahramian and 
Saliminezhad 2020)’s study is an exceptional study to test the causal relationship between 
exports and economic growth in Turkey by using the nonparametric method. They use a 
wide range of data (between 1960 and 2018). They finally conclude that the growth in the 
output does not have predictive substance for export growth for the medium level export 
growth.  (Aydin and Gul 2020) investigate the prediction of the Exchange Rate Pass-Throu-
gh (ERPT) into Turkish Export Commodities in USD term.  They use the nominal exchange 
rate as the main regressor. They deduce that regardless of the moderate depreciation of the 
TRY, the shrink in export prices measured in foreign currency was proportionally small. 

A trade flow is defined as the motion of a specific item to a particular market. The 
emergence of a trade flow, one that was already zero, involves a firm or firms entering that 
market for the item concerned (Brenton et al. 2009, 142)

Export flows between two countries are determined by several types of factors. The 
demand for goods, the population of the exporting and importing countries, and the ge-
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ographical distance between countries are called “natural determinants” of export flows 
between countries (Kalirajan 2010, 175). 

Export marketing orientation (EMO) is defined as the company’s endeavors to mer-
ge the marketing concept into its export activities (Cadogan et al. 2003). (Murray et al. 
2007; Bıçakcıoğlu-Peynirci and İpek 2020; Ipek and Tanyeri 2020) analyze home country 
institutional drivers and export performance consequences of EMO for emerging mar-
kets. (Cadogan et al. 1999, 690) indicate that the EMO consists of three behavioral items: 
export intelligence inception, diffusion and responsiveness and, an integrative dimension. 
Market orientation competence is especially important for export firms, as it provides the 
opportunity to gather the latest information about target markets, understand the details 
of consumer demands, and develop a strategy that will successfully highlight competitors 
in foreign markets (He et al. 2013).     

Trade partners of Turkey differ in terms of both growth dynamics and economic stru-
ctures, and therefore they can contribute to foreign demand in different ways in some 
periods. In this context, it is beneficial to make a regional distinction in the calculation of 
foreign demand, both to observe the different dynamics of external demand components 
and to analyze the effects of short-term developments on the Turkish economy (Eren and 
Yavuz 2020, 2). 

The European Economy appears to be situated to turn into a mainland arrangement of 
trade with a predominance of intra-EU sends out and the bringing down of extra-EU send 
out. These conditions i.e., the underlying predominance of intra-EU sends out on extra-EU 
fares can over the long haul diminish the capacity of the European Union to contend in the 
more beneficial market of global exchange (Costantiello et al. 2021, 2).

Turkey is a candidate country to the EU and considered a lower-middle-income country.  
(Erkol and Nuran 2020, 972) survey the correlation of export performance and financial 
performance. They use the data of 24 manufacturing sectors in Turkey. They conclude 
that the financial formation of a company is a crucial factor in export performance. In 
addition to measuring the sectoral and regional concentration degree in Turkey’s exports, 
(Cevirmez 2019) aims to examine in detail the main country groups to which exports are 
different from previous studies and to determine the diversity in the products exported to 
these groups. In addition, by addressing the technology level of exports, market diversity 
is then questioned and the relationship between sectoral diversity and the technology level 
of exports is examined. In this study, besides the product-country concentration, the main 
country groups to which Turkey exports are analyzed in detail. According to the analysis 
results, it is determined that the product concentration ratio of EU-28 countries decreased 
after 2004.  According to the study of (Yılmaz and Akkaya 2020), despite the general inc-
rease in Turkey’s foreign trade from 2000 to 2019, the share of EU countries has decreased 
over time. According to the results of the foreign trade concentration analysis conducted 
for Turkey with the EU countries between the years 2000-2019, Germany, which has the 
largest share in exports, has significantly decreased from 2000 to 2019. While a similar 
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decline was observed in imports from Germany, it was determined that it was not sharper 
than exports. It is observed that Germany’s share in Turkey’s foreign trade has decreased 
over time depending on the relevant years.

Germany and Turkey have both been trading partners for a long time. Especially Ger-
many is a vital trading partner and a distinguish investor for Turkey. More than 7,000 
German companies are operating in Turkey and the trade volume between the two coun-
ties reached nearly 40 billion Euros. Beginning from 2005 until 2015, manufacturing and 
services are the main invested sectors by German Companies in Turkey (Selcuki and Tulan 
2021, 3-4).

Many studies identify that a trade imbalance necessitates an exchange rate adjustment 
(Rajković et al. 2020; Galati and Debelle 2005; Freund and Warnock 2007; Freund 2005). 
(Nguyen and Do 2020, 170) conclude that the export efficiency will be affected by the exc-
hange rate in the long term. (Bahmani-Oskooee and Karamelikli 2021, 33; Nguyen and Do 
2020) scrutinize the instability of exchange rate and Turkish–German commodity trade. 
Their discoveries can be best summed up by saying that when they assess a straight ARDL 
model for every one of the enterprises.  They find out critical short-run impacts of the 
real lira-euro instability on exports of 31 Turkish industries to Germany and 30 German 
exporting industries to Turkey. 

(Selcuki and Tulan 2021, 9-12) calculate the Revealed Comparative Advantage (RCA) 
values of both countries (Germany and Turkey) based on the types of commodities which 
are determined based on the Standard International Trade Classification (SITC). They use 
the data for four years between 2016 and 2019. Thereby, they examine the export and the 
import of these two countries in detail, regarding into consideration the volume of trade 
and the commodity type. They conclude that the spread between German imports and 
Turkey’s RCA is pivotal in understanding the relationship in terms of commodities’ cate-
gories. 

(Utkulu and Seymen 2004) analyze the relative competitiveness of Turkey and compare 
the shape of specialization in trade concerning the EU 15 counties. Their analysis is based 
on revealed comparative advantage (RCA). They conclude that Turkey has RCA on seven 
of the 63 commodities which are clothing and clothing accessories; vegetables and fruit; 
sugar, sugar preparations, honey; tobacco; oil seeds and oleaginous fruits; rubber manufa-
ctures; textile yarn, fabrics, and related products.

(Seyoum 2007, 385) examines the competitiveness of developing countries in selected 
services, based on indices of revealed comparative advantage for 1998-2003. He concludes 
that most of the developing countries have revealed comparative advantages in travel/tou-
rism and transport services. Turkey, as well as Egypt, Argentina, and India, displays RCAs 
in business services.

Among the 5,233 products that Germany imported from the world in 2018, there were 
517 products that Turkey never sold to the world, while among the 4,729-products Turkey 
exported to the world, 13 products that Turkey did not sell to Germany but exported to 
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other countries for $ 101.3 million. It is seen that Germany imports these products from 
countries other than Turkey. As a result, it has been determined that there are 4,716 pro-
ducts in total that can be subject to joint trade between Turkey and Germany. Accordingly, 
it is seen that Turkish exporters, who sell only 3,277 out of 4,716 products that can be sold 
to Germany, can further increase the trade between Germany and Turkey (TIM 2020, 9). 
It is considered that there are 1,439 more products in total, 166 of which are products that 
Turkey can sell to the German market, of which Turkey has a competitive advantage in in-
ternational markets. Germany imported 134.1 billion dollars from the world for the 1.439 
identified products and imported 1.19 trillion dollars for all 4.716 products that Turkish 
exporters could sell to Germany (TIM 2020, 43).

Methodology

Firstly, we used GARCH instruments to model the volatility behavior of oil prices. The 
major advantage of the model is that, instead of considering heteroskedasticity as a prob-
lem to be corrected, ARCH and GARCH models treat it as a variance to be modeled. Usu-
ally, financial data suggests that some periods are riskier than others; that is, the expected 
value of the magnitude of error terms sometimes is greater than at others. The goal of such 
models is to provide a volatility measure, like a standard deviation, then can be used in 
financial decisions related to risk analysis, portfolio selection and derivative pricing (Engle 
1982; Engle and NG. 1993) ARCH model assumes that the variance of t ut in period t, σt

2 
depends on the square of the error term in t-1 period, ut-1

In this context, ARCH(q) and GARCH(q) models are as follows.
α0 >0, αi >0

[3.1]

GARCH models which express the generalized form of ARCH models were developed 
by (Engle 1982; Engle and Bollerslev 1986) to provide reliable estimations and predictions. 
GARCH models consist of conditional variance, in equation (2) in addition to conditional 
mean in equation [3.1].

[3.2]

In this context, restrictions of the variance model are as follows.
for αi ≥0 and βi ≥0, αi +βi <1
If αi +βi ≥1 it is termed as non-stationary in variance. For non-stationarity in variance, 

the conditional variance forecasts will not converge on their unconditional value as the 
horizon increases. In this context ARCH and GARCH models have become very popular 
as they enable the econometrician to estimate the variance of a series at a particular point 
in time. Asset pricing models indicate that the risk premium will depend on the expected 
return and the variance of that return (Enders 2004).



27

Arzova, Sabri Burak ve Caner Özdurak (2021): “Dynamic linkages between Germany trade 
trends and export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and News Impact Curves”,                     

Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 19-37

The coefficient αi refers to the ARCH process in the residuals from asset i which depicts 
the fluctuations of the assets reflecting the impact of external shocks on fluctuations. The 
ARCH effects measure short-term persistence while the GARCH effect measures long-
term persistence which is represented by βi.

News Impact Curves
One model that allows for the asymmetric effect of news is the EGARCH model. One 

problem with a standard GARCH model is that it is necessary to ensure that all of the esti-
mate coefficients are positive. Nelson (1991) proposed a specification that does not require 
non-negativity constraints. 

Consider:

                                                       [3.3]

Equation (3.1) is called the exponential-GARCH or EGARCH model. There are three 
interesting features to notice about the EGARCH model: 

1. The equation for the conditional variance is in log-linear form. Regardless of the 
magnitude of ln(ht), the implied value of ht can never be negative. Hence, it is permissible 
for the coefficients to be negative.

2. Instead of using the value of         , the EGARCH model uses the level of standar-
dized value of        [ i.e.,        divided by                ]. Nelson argues that this standardization 
allows for a more natural interpretation of the size and persistence of shocks. After all, the 
standardized value of         is a unit-free measure. 

3. The EGARCH model allows the leverage effects. If                       is positive, the 
effect of the shock on the log of conditional variance is             . If                      is negative, 
the effect of the shock on the log of the conditional variance is -            

The trade-off between future risks and asset returns is the essence of most financial 
decisions. Risk mainly composes of two factors as volatilities and correlations of financial 
assets. Since the economy changes frequently and new information is distributed in the 
markets second moments evolve. Consequently, if methods are not carefully established to 
update estimates rapidly then volatilities and correlations measured using historical data 
may not be able to catch differentiation in risk (Cappiello et al. 2006). 

If we consider EGARCH models, the news impact curve has its minimum at   t-1=0 and is 
exponentially increasing in both directions but with different parameters. The news impact 
curves are made up by using the estimated conditional variances equation for the related 
model as such the given coefficient estimates and with the lagged conditional variance set 
to the unconditional variance.

Consider EGARCH (1,1)
                             [3.4]

where                 . The news impact curve is
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              [3.5]

                [3.6]

                           [3.7]

An important characteristic of asset prices is that “bad” news has a more persistent 
impact on volatility than “good” news has. Most of the stocks have a strong negative cor-
relation between the current return and the future volatility. In this context, we can define 
the leverage effect as such volatility tends to decrease when returns increase and to increase 
when returns decrease. Asymmetric volatility models are the most interesting approaches 
in the literature since good news and bad news have different predictability for future vola-
tility. Overall, (Chen and Ghysels 2011) found that partly good (intra-daily) news decrea-
ses volatility (the next day), while both very good news which is unusually high intra-daily 
positive returns, and bad news which is negative returns increase volatility. However, the 
latter has a more severe impact over longer horizons the asymmetries fade away.

The news impact curve illustrates the impact of previous return shocks on the return 
volatility which is implicit in a volatility model. 

DCC-GARCH Model in a Nutshell
The Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH belongs to the class” Models of 

conditional variances and correlations. It was introduced by f and Sheppard in 2001. The 
idea of the models in this class is that the covariance matrix, Ht, can be decomposed into 
conditional standard deviations, Dt, and a correlation matrix, Rt. In the DCC-GARCH 
model both Dt and Rt are designed to be time-varying. 

Suppose we have returns, at, from n assets with expected value 0 and covariance matrix 
Ht. Then the Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH model is defined as: 

rt=μt+αt

αt=Ht
1/2 zt

Ht=Dt Rt Dt

rt: n×1 vector of log-returns of n assets at time t.,
αt: E[αt]=0 and Cov[αt]=Ht n×1 vector of mean-corrected returns of n assets at time t, i.e.,
µt: n×1 vector of the expected value of the conditional rt

Ht: n×n matrix of conditional variances of αt at time t.
Ht

1/2: Any n×n matrix at time t such that Ht is the conditional variance matrix of at. Ht
1/2 

may be obtained by a Cholesky factorization of Ht.
Dt: n×n, diagonal matrix of conditional standard deviations of αt at time t
Rt: n×n conditional correlation matrix of αt at time t
Zt: n×1 vector of iid errors such that E[Zt]=0 and E[ZT

t] 



29

Arzova, Sabri Burak ve Caner Özdurak (2021): “Dynamic linkages between Germany trade 
trends and export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and News Impact Curves”,                     

Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 19-37

In addition, Q0, the starting value of Qt, has to be positive definite to guarantee Ht to be 
positive definite. The correlation structure can be extended to the general DCC (M, N)-
GARCH model:

In this context     can be estimated as mentioned below: 

There are imposed some conditions on the parameters    and    to guarantee Ht to be 
positive definite. In addition to the conditions for the univariate GARCH model to ensure 
positive unconditional variances, the scalars a and b must satisfy:

Econometric Data Description
Our dataset2 contains monthly trade indices of Turkey such as consumer goods export 

(TREXPORTCONS), total export (TREXPORT), intermediate goods export (TREXPOR-
TINT), average Euro-TL fx rate (EURTRY), trade indices of Germany such as new orders 
in capital goods (NOCAP), new orders in intermediate goods (NOINT), new orders in 
manufacturing (NOMNF), manufacturing in capital goods (MNFCAP), turnover in retail 
trade (RTL) for the period between January 2010 and December 2020. Date set is collected 
from the Turkish Statistical Institute, Federal Statistical Office, and Central Bank of the 
Republic of Turkey. 

Figure 4: Monthly Trade Indices

Descriptive statistics and distributional characteristics of returns are reported in Table 
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2. The normal distribution has a skewness of zero however financial data can be rarely per-
fectly symmetric. In such cases to understand the skewness of the data series shows either 
mean deviates from the mean positively or negatively. All selected assets are negatively 
skewed which means that the mass of the distribution is concentrated on the right side of 
the figure. 

Table 2: Descriptive Statistics

The kurtosis of any univariate normal distribution is 3 and distributions with kur-
tosis less than 3 are said to be platykurtic which has thinner tails. It means the distribution 
produces fewer and fewer extreme outliers than does the normal distribution. Distribu-
tions with kurtosis greater than 3 are said to be leptokurtic. All the series in our dataset are 
highly leptokurtic which has fatter tails which are expected for financial assets.

Figure 4 exhibits monthly trade indices and Figure 5 exhibits daily returns of trade in-
dices. 
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Figure 5: Return graph for all trade indices

Application and Findings
Table 3 exhibits GARCH models in consumer goods export and intermediate goods of 

Turkey explained with trade trends of Germany. “Competitive foreign-exchange rate” issue 
is also tested in the models by including the Euro-TL exchange rate. In this context the 
models can be represented as mentioned below:

Consumer goods export model:
  

where,

Intermediate goods export model:
 

where,
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Consumer Model 1 and Model 2 represent the volatility models constructed for the con-
sumer good export index of Turkey based on its lagged values and Germany trade indices. 
Our first finding is that consumer goods export is more autocorrelated compared to inter-
mediate goods export index returns and the impact of past values is negative on current 
consumer goods even at third lag. Moreover, manufacturing in capital goods and turnover 
in retail trade of Germany has a statistically significant impact on the change of consumer 
goods export of Turkey. Between 2017 and 2020 since 16%, 17%, 15%, and 17% of total 
export to Germany are composed of non-durable consumption goods, processing of food 
and beverages, and unprocessed food and beverages the positive relationship between RT-
REXPORTCONS and RRTL is quite understandable3. 

The same results are also valid for Model 2 however in Model 1, α and β are not statis-
tically significant even at 10% level. Although the Euro-TL exchange rate is not significant 
in the mean equation it is significant in the variance equation and including FX to volatility 
also fixes the α and β problem. In this context, we can conclude that for the consumer goods 
export FX rate is significant for variance equations and has a volatility increasing impact. 
Based on α and β coefficients we can also add that long-term shocks have a more significant 
impact on volatility. Finally, we chose Model 2 to include our DCC-GARCH models in the 
next step.

Intermediate Model 1 and Model 2 represent the volatility models constructed for the 
intermediate good export index of Turkey based on its lagged values and Germany trade 
indices. Our first finding is that intermediate goods export is less autocorrelated compared 
to consumer goods export and the impact of the first lag is negative on current intermediate 
goods index returns. Moreover, new orders in intermediate goods, new orders in manufa-
cturing, turnover in retail trade of Germany have a statistically significant impact on the 
change of intermediate goods export of Turkey. New orders in capital goods and turnover in 
the retail index of Germany have a positive impact on the intermediate goods export index 
return of Turkey. Coherently first lag of RNOCAP has a positive impact as well however 
first lag of RRTL has a negative impact. Moreover, the new order of intermediate goods and 
manufacturing of Germany has a positive impact on the export of the intermediate goods of 
Turkey. The same results are also valid for Model 2 however in Model 1.

Since the Euro-TL exchange rate is not significant both in the mean equation and vari-
ance equation we can conclude that it has no important effect on intermediate good export 
dynamics. In this context, we chose Model 1 to include our DCC-GARCH models in the 
next step for which based on α and β coefficients we can also add that both short- and long-
term shocks have a similar impact on volatility.

Moreover, EGARCH models based on the structure in Table are constructed to obtain 
News Impact Curves (NICs) and test the leverage effect in Figure 6. If the news is “bad” 
volatility increases along the left side of the curve. If the news is “good” volatility increases 
along the right side of the curve. Since for intermediate goods, the export right side of the 
NICs is steeper than the left side, a positive εt shock will have a bigger effect on volatility than 

3 See	Table	1	for	details
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a negative shock of the same magnitude. For consumer goods export the situation is quite 
the opposite way. Since for consumer goods, the export left side of the NICs is steeper than 
the left side, a negative εt shock will have a bigger effect on volatility than a positive shock of 
the same magnitude. If to consider the role of the exchange rate in models this result is no 
surprise since “bad” news will most probably increase the EUTRY rate and the volatility of 
consumer goods as well. 

However, intermediate goods are sold between industries for resale or the production of 
other goods. These goods are also called semi-finished products because they are used as 
inputs to become part of the finished product. Intermediate goods are vital to the produ-
ction process, which requires a more stable and sustainable relationship between parties. 
In this context since this integrated structure also requires a good political strategy goods 
news is expected to increase the volatility more compared to bad news. Also, the volatility 
response of consumer goods is faster compared to intermediate goods which also supports 
this approach. 

Figure 6: News Impact Curves

In Table 4    and   dynamic conditional correlation coefficients are exhibited. A DCC 
model really should only be applied to a set of series which are relatively similar since the 
cross-correlations are all governed by just two parameters. If    is very close to 1, then the 
process is closer to being a CC. The “dynamic” part comes from    . However, in practice, 
a “large” value for DCC     is something like .1 to .2, with    being relatively close to 1-    . If 
both     and     are small, it means that there appears to be no systematic correlation among 
the variables. According to Francq and Zakoian (2010), there are two definitions regarding 
the GARCH process. The first one is called semi-strong, where there exists the coefficient 
of the constant, Arch and Garch (no need to be positive, but must significant). The second 
one is called a strong GARCH process, where the coefficient of arch and garch are non-ne-
gative while the coefficient of the constant must be positive. In our case, both     and      are 
positive and significant at a 5%4 level. 

4	 ϱ2	is	even	statistically	significant	at	1%	level
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Table 3: GARCH Models

Table 4: DCC-GARCH Coefficients

In Figure 7 we see the conditional variance between consumer and intermediate goods 
models. As shown in Figure 7, the time-varying conditional correlation between interme-
diate and consumer goods export returns is mostly positive during the sample period. The 
conditional correlation is high time-varying across the period of years. As is obvious from 
the figure between the years 2010 and 2020 the correlation has the highest volatility, rea-
ches 0.8 in mid-2019, and drops to −0.2 at the end of 2014. The correlation between gold 
and oil gradually decreases until 2014. In 2016 it decreases to 0.0 again. During the whole 
period under investigation, the average is approximately 0.3.
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Figure 7: Consumer goods and Intermediate goods DCC-GARCH Graph

Conclusion

Germany has occupied an important place in Turkish foreign trade right after World 
Wars I and II. Trade and Germany rapidly became Turkey’s number one trade partner. 
German companies mostly invested in the manufacturing and services industry in Turkey 
while renewable energy is a hot topic for the last five years. This also makes Turkey a susta-
inable supplier for Germany which ensures the trading DNA of the two countries and sett-
les the trend of export transactions as well. Consequently, the essence of this study became 
to forecast the export pattern of Turkey based on the interdependency with Germany.

Our first finding is that intermediate goods export is less autocorrelated compared to 
consumer goods export. Secondly, we found that the exchange rate has a volatility-incre-
asing impact for consumer goods export while the same results are not valid for interme-
diate goods. Thirdly, goods news has a bigger effect on volatility than a negative shock of 
the same magnitude for intermediate goods while bad news has more impact on consumer 
goods export volatility. Finally, the conditional correlation between intermediate export 
goods and consumer export goods is high time-varying across the period of years
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Öz

Bu deneme, genel denge analizinin Leon Walras’ın 1874 tarihli kitabından bu yana gerçek-
leşen tarihsel evrimini anlamak için evrimsel bir epistemoloji kurmaya çalışıyor. Deneme, 
tarihsel evrimdeki sıçramaların ve sürekliliğin bir arada anlaşılmasında, Thomas Kuhn, 
Imre Lakatos ve Larry Laudan’ın yaklaşımlarının yararlı olmadıklarını iddia ediyor. Bilimi 
bir adaptif karmaşık sistem olarak gören, bilim insanlarının rasyonel olmasını gerektirme-
yen ve a priori epistemolojilerin aksine natüralist olan bir evrimsel epistemoloji, hem genel 
denge analizinin ve genel denge iktisatçısının ikili evrimini, hem de anaakım iktisadın 21. 
yüzyıldaki durumunu anlamlandırmakta bize yeni ipuçları sağlıyor.     
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Abstract

This essay attempts to construct an evolutionary epistemology to understand the historical 
evolution of general equilibrium analysis since Leon Walras’ 1874 book. The essay argues 
that the approaches of Thomas Kuhn, Imre Lakatos, and Larry Laudan are not helpful in 
jointly understanding punctuations and continuity in the historical evolution. An evoluti-
onary epistemology that sees science as an adaptive complex system, that does not require 
scientists to be rational, and that is naturalist, unlike a priori epistemologies, provides us 
with new clues to make sense of both the dual evolution of general equilibrium analysis 
and the general equilibrium economist, and the state of mainstream economics in the 21st 
century. 
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1. Giriş
Bu denemenin iki amacı var: Birinci amaç, genel denge analizinin Walras’tan (1874) bu 

yana gerçekleşen evrimini özetleyen kısa bir tarihsel anlatı sunmak. İkinci ve tartışmalı olan 
amaç, bu tarihsel evrimi en doğru biçimde bir evrimsel epistemoloji ile anlayabileceğimiz 
iddiasını savunmak. Denemenin ikinci bölümü, evrimsel epistemoloji için bir özet sunuyor.

Genel denge analizindeki ilk sıçrama (punctuation), Walras (1874) ile doğan ve sonra-
sında Pareto’nun (1906) katkısı ile biçimlenen Lozan Okulu sıçraması. İkinci sıçramanın, 
Arrow ve Debreu (1954) ile McKenzie’nin (1954) geliştirdikleri Aksiyomatik Kuram olduğu 
anlaşılıyor. Son olarak, 1970’lerin ikinci yarısında, özellikle Robert Lucas’ın çeşitli çalışma-
larına dayalı olarak üçüncü bir sıçrama gerçekleşiyor ve Walras-gil Makroiktisat doğuyor.

Genel denge analizinin böyle sıçramalar ile biçimlenen evriminin, biraz daha genel ola-
rak neoklasik iktisat’ın ve çok daha genel olarak anaakım iktisat’ın evrimi ile iç içe geçtiğini 
vurgulamak gerekir (Attar, 2021). Dolayısıyla, sıçramalar ile evrim geçiren ve ancak belirli 
bir süreklilik (continuity) de arz eden bir iktisatçılık türünden söz ediyoruz. Denemenin 
üçüncü bölümü, genel denge analizinin tarihsel evrimini özetliyor ve sıçramalar ile sürek-
lilik’i (continuity) betimlemeye çalışıyor.

Tarihsel evrimin anlamlandırılması ve açıklanabilmesi için yararlı görülebilecek üç “ge-
leneksel” bilim felsefesi var; Kuhn’un (1962/1970) paradigmaları, Lakatos’un (1968, 1970) 
araştırma programları ve Laudan’ın (1977) araştırma gelenekleri. Denemenin dördüncü 
bölümü, sıçramaların Kuhn-gil, Lakatos-gil ve Laudan-gil bilim felsefeleri ile örtüşüp ör-
tüşmediğini tartışıyor. Bu tartışma, sıçramaları Kuhn-gil ve Lakatos-gil çerçeveler içine 
kolayca sığdıramayacağımızı ve Laudan’ın da ancak bazı esnetmelerle aydınlatıcı olabile-
ceğini gösteriyor.

Beşinci bölüm, denemenin asli amacına dönüyor ve Mokyr’in (2005) bilgi ve teknolo-
ji tarihi için geliştirdiği evrimsel epistemolojik açıklamayı, bazı genişletmeler ile birlikte, 
genel denge iktisatçılığının tarihsel evrimine uyumlandırmayı deniyor. Bu uyumlandırma 
Laudan’ın hakkını Laudan’a teslim ederken, evrimsel epistemolojinin sıçramalar ve sürekli-
liği bir arada açıklamaya imkan tanıyan çok daha aydınlatıcı bir yapı olduğunu vurguluyor. 
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2. Evrimsel Epistemoloji için Özet
Evrimsel epistemoloji altında, birbirlerinden çeşitli bakımlardan farklı olan evrimsel 

kuram ve felsefeler bulunuyor. Bu bölümde, büyük ölçüde Hands’in (2001) kitabındaki 
açıklamalardan hareketle, önde gelen evrimsel epistemolojik tezlerin bazılarına bakıyor 
ve natüralist evrimsel epistemolojinin a priori epistemolojilerden ayrışan yönlerinin altını 
çiziyoruz.

Bilginin büyümesi ve bilimin ilerlemesi için geliştirilen evrimsel açıklamaların tama-
mında, vurgu, şaşırtıcı olmayan biçimde, belirli bir anlamda uyumlu (fit) olan kuramla-
rın seçilim (selection) süreçlerine odaklanıyor. Campbell’da (1960) seçilim, bilişsel ve sos-
yal-kültürel düzlemde, kör varyasyon ve seçici tutma (blind variation and selective retention) 
ile gerçekleşiyor. Hull’da (1988) seçilime tabi olan şeyler kuramların kendileri; biyolojideki 
genler gibi. Bu durumda, bilim insanları ile bilimin bilişsel ve örgütsel bağlamının tüm 
ögeleri (üniversiteler, konferanslar, dergiler vb. şeyler) kuramların taşıyıcıları oluyorlar; bi-
yolojideki organizmalar gibi. Dolayısıyla, tıpkı Kuhn’daki gibi bilimin sosyal yapısı seçilime 
etki ediyor. Ancak Kuhn’dan farklı olarak, seçilim süreci boyunca bilim insanlarının bilime 
ortaklaşa biçimde atfettikleri amaçlar veya hedefler de somutlaşıyor (ve evrim geçiriyor). 
Dolayısıyla, Laudan’dan da farklı olarak, bilimin amaçları için rasyonel değil evrimsel bir 
temel inşa ediliyor. Munz (1993), kendi iddiasına göre, en çok Popper’ın düşüncelerine 
yaklaşıyor, ancak Kuhn’un ve Quine’in doğrulamacı ve yanlışlamacı epistemolojilere yö-
nelik eleştirilerinden de etkileniyor. Ona göre, organizmalar “vücut bulmuş kuramlar”dır 
ve kuramlar da “vücutsuz kalmış organizmalar.” Çünkü belirli bir organizma (yani onun 
“gen”leri), içinde bulunduğu ve uyum gösterdiği çevreye ilişkin bir bilgiler bütününden, 
bir kuramdan ibarettir. Son olarak, Radnitzky ve Bartley’de (1987) evrim süreçleri, bilimin 
örgütlenişi, eğitim sistemleri ve araştırma politikalarının anlamına ilişkin düşüncelerle de 
bağdaştırılıyor ve iktisadi analojiler devreye giriyor. Buna göre, bilgi tıpkı iktisattaki ser-
vet gibidir ve yeterince fazla sayıda kuramın, açık bir eleştiri ortamında (yani “epistemik 
piyasalar”da) birbirleriyle kıyasıya rekabet etmeleri ile etkinlik sağlanır ve bilgi birikimi 
gerçekleşir; bilim böyle evrilir.

Evrimsel epistemolojide eleştiri konusu yapılabilecek çeşitli nitelikler bulunabilir; özel-
likle de Darwin-gil doğal seçilimi sözde özensiz bir biçimde epistemolojiye uyarlamaya 
çalışmak (Khalil, 1995). En can alıcı sorunlardan biri, evrimsel bir epistemoloji belirli bir 
bilimin evrimine uygulandığında, sonuçların teleolojik bir biçimde yorumlanıp yorum-
lanamayacağının açık olmaması (Niiniluoto, 1984). O halde, neden yine de evrimsel bir 
epistemolojinin daha açıklayıcı olabileceğini düşünüyoruz? Evrimsel bir epistemolojinin 
bilimi bir adaptif karmaşık sistem olarak görmesinin, bilimin “nesnel gerçeklik”ine daha 
uygun olduğu iddia edilebilir. Bilim insanlarını, her zaman hakikat peşinde koşan, vefakar 
ve cefakar azizler gibi görmek zorunda olmadığımız gibi, onların epistemik, sosyal ve ikti-
sadi bakımlardan en azından her zaman rasyonel (ve optimal) seçimlerde bulun(a)maya-
cak bireyler olduklarını kabul edebiliriz. Ancak evrimsel bir epistemoloji, katıksız biçimde 
dürüst ve rasyonel olmayabilecek olan bilim insanları varsaysa bile, bütünüyle rölativist 
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olmayan bir epistemoloji olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü evrimsel bir epistemoloji, belirli 
bir bilimdeki konvansiyonalist eğilimleri temellendirirken, bu eğilimlerin tanımlayıcı un-
surlarına (yani metodolojik ilkelere, metafizik kabullere, standartlara, adetlere, stillere ve 
bilim insanının davranışlarına biçim ve yön verebilecek yazılı veya sözlü, açık veya örtük 
tüm kurallara) önemli bir işlev yüklemiş oluyor: hayatta kalma. Bir “organizma” gerçekten 
de vücut bulmuş bir kuramsa, herhangi bir bilim insanı da aslında kuram bulmuş bir vücut 
demektir. Kuramın hayatta kalmasını sağlayan “gen”ler, o halde, bilim insanının kendisi-
nin epistemik, sosyal ve iktisadi olarak hayatta kalması veya müreffeh ve saygın bir hayata 
ulaşması için geliştirdiği stratejilerden daha fazlası olmayabilir. Bu durumda da, evrimsel 
bir epistemoloji, bilimin, bilim insanlarının uzlaşısı sonucu ilerici olarak görülen bir yön-
de ve türde ilerleme gösterebileceği olasılığını dışlamamış olur. Bunun mantıksal sonucu, 
bilimsel ilerlemenin kesintisiz veya aynı hızda veya yükselen hızlarda veya sürekli olarak 
aynı yönde ilerlemeyebileceği veya hatta yozlaşabileceği olasılıklarının da en az ilerleme 
olasılığı kadar gerçek olması. Bu bakımdan, evrimsel bir epistemolojiyi kabul edersek, bi-
limdeki sıçramaları, süreklilikleri, değişen ilerleme türlerini ve ilerleme hızlarını, patika 
bağımlılığını ve beliren (emergent) yapıları, yani sözcüklerin tam anlamıyla, karmaşık bir 
sistemin zamanla nasıl uyum göstereceğini anlamlandırma şansına erişebiliyoruz. Üstelik, 
böyle bir evrimsel epistemoloji, bize bilimin ve bilim insanlarının birlikte evrim göster-
meleri gerektiğini ima ederek, hem nesil-içi, hem de nesiller-arası bilgi ve konvansiyon 
transferinin önemli olduğunu gösteriyor. Nesil-içi transferde, güç veya hiyerarşi ilişkileri, 
sosyal ve kültürel bağlar, iktisadi bağımlılıklar, vb. altında bilginin ve konvansiyonların 
yayılmasından, nesiller-arası transferde ise, aile-çocuk, öğretmen-öğrenci, danışman-tez 
öğrencisi, vb. arasında gerçekleşen bilgi ve konvansiyon aktarımından bahsediyoruz. Bu 
nedenle de, yani ardışık nesiller düzeyinde epistemolojik analize imkan tanıdığı için, ev-
rimsel bir epistemoloji bir bilimin tarihi hakkında da sonuçlar çıkarsamamıza izin veriyor. 

Sonuç olarak, evrimsel bir epistemoloji, (i) tamamen rölativist ve hiç de irasyonel ol-
maksızın yeterince tarihsel ve bağlamsal (contextual) ve (ii) rasyonalist olmaksızın yeterince 
açıklayıcı olabiliyor. Ayrıca, bilimdeki konvansiyonalist eğilimler için naturalist bir açıkla-
mayla karşılaşmış oluyoruz; bilim insanı ile kuram birlikte (kültürel ve epistemik) evrim 
geçiriyorlar. Bilimi anlamak için geliştireceğimiz model, bir a priori epistemolojinin bütün 
kibriyle ve ütopik biçimde, pozitivizm veya ampirisizm veya rasyonalizm veya gerçekçilik 
veya tarihselcilik dayatmasından kurtulmuş oluyor. Evrimsel epistemolojinin, bilimlerin 
ilerleme türü, ilerleme yönü ve ilerleme hızı için, Kuhn’da ve Lakatos’ta bulabildiğimizden 
daha kapsayıcı ve düzeltilebilir (corrigible) olma anlamında daha esnek olduğunu (ve hatta 
ilerleme için kuşkucu veya agnostik olduğunu da) kabul edebileceğimiz görülüyor. Kalan 
soru, evrimsel bir epistemolojinin Laudan’ın araştırma gelenekleri yaklaşımından ne ka-
dar daha kapsayıcı ve ne kadar daha esnek olabileceği. Bu yanıtlaması çok kolay olmayan 
bir soru, çünkü Laudan’ın yaklaşımında geleneklerin ve gelenekleri oluşturan kuramların 
evrimine, bu evrim boyunca ampirik ve kavramsal problemlerin çözülme yeterliğinin de-
ğişimine ve daha genel olarak bir geleneğin ilerleme hızının zaman içinde tekdüze olmayan 
biçimde değişebileceğine, Kuhn’da ve Lakatos’takine kıyasla çok daha açık biçimde izin 
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veriliyor. Yine de, evrimsel bir epistemolojinin, Laudan’ın araştırma geleneklerinden üstün 
olan iki niteliği dikkat çekiyor. Birincisi, Laudan’da ilerleme hızı değişse bile uzun dönem-
de ilerleme gösteren geleneklerden bahsediyoruz; evrimsel epistemoloji ise sıçramalı den-
geye ve hatta yozlaşan geleneklerde veya kuramlarda takılı veya kilitli kalmaya (lock-in) izin 
veriyor.1 İkincisi, Laudan’ın epistemolojisi, esnekliğine ve evrime yaptığı vurguya rağmen, 
ilerlemeye yön verenin bilimin rasyonel biçimde anlaşılan amaçları olduğu varsayımına 
dayanıyor. Evrimsel bir epistemoloji ise, amaçların da bilim insanları ve kuramlarla birlikte 
evrim geçireceği gibi daha genel bir yaklaşımı destekliyor.2

3. Genel Denge Analizinin Tarihsel Evrimi
Genel denge analizi, kuşkusuz, ilk genel denge kuramcısı Walras’ın Saf İktisat’ı ile baş-

lıyor. Ancak ilk kabul edilmiş matematiksel biçimi Walras (1874/1954) geliştirdiyse de, bir 
ekonominin “genel” bir “denge”ye gide(bile)ceği, Walras’tan önceki bazı iktisatçılar tarafın-
dan da paylaşılmış olan bir düşünce.

Arrow ve Hahn’a (1971: 1) göre, ilk “genel denge” kuramcısının Adam Smith olduğu 
kabul edilebilir; “rekabetçi bir sistemin belirli bir anlamda etkin olan bir kaynak dağıtımına 
ulaşabilmesi” düşüncesini kavrayabildiği için. Lucas’a (2002) göre, ilk “genel denge” kuram-
cısı diyebileceğimiz iktisatçı aslında David Ricardo olmalı. Samuelson (1967) ile Arrow ve 
Hahn (1971) ise, Karl Marx’ın Kapital’in ikinci cildinde geliştirdiği birikim modellerinin 
gerçek anlamda öncü olduğunun altını çiziyorlar.3 Morishima (1989) daha da ileri giderek, 
Ricardo’da sözel ancak mantıksal olarak geliştirilmiş bir genel denge modeli bulunduğunu, 
Marx’ın çeşitli önemli bakımlardan bu modeli genişlettiğini ve Walras’ın bu modeli daha 
kullanışlı olan bir matematiksel biçimde ortaya koyduğunu ifade ediyor.   

Bu yazarların Smith, Ricardo ve Marx gibi iktisatçıları öncü “genel denge” kuramcıları 
olarak görmeleri ile paralel olan bir yorumu, Schumpeter’de (1954/2006: 561) de buluyo-
ruz; “[...] klasikler bizim bugün iktisadi denge dediğimiz şeyin varlığını hissetmişlerdi [...]” 
diyor. Ancak Schumpeter (1954/2006: 209), iktisadi dengenin matematiksel biçimi—özel-
likle de bilinmeyen sayısının denklem sayısına eşit olmasının önemi—için Walras’ın ön-
cüsü olarak görülmesi gereken kişinin, 1781’de servet üzerine bir deneme yazan ve adı 
pek duyulmamış bir mühendis olan Achille Nicolas Isnard olduğunun altını çiziyor. Dos 

1 Yalçıntaş	(2016)	yanlışlanmış	veya	geçersiz	olduğu	gösterilmiş	bazı	iktisat	kuramlarından	veya	teo-
remlerinden	neden	kalıcı	olarak	vazgeçilmediğini,	iktisatçıların	yüzleştiği	zaman	kıtlığına	bağlı	epis-
temik	maliyet	kavramı	ile	ve	patika	bağımlılığının	merkezde	olduğu	evrimsel	bir	bakış	ile	açıklıyor.		

2	 Üçüncü	bir	neden	olarak,	evrimsel	epistemolojinin,	Laudan’ı	zayıflattığı	anlaşılan	normatif	yüklerden	
bağımsız	 olduğu	 söylenebilirdi.	 Laudan’da	 naturalist	 yaklaşımla	 gerçekten	 örtüşmediği	 anlaşılan	
bir	normatif	bilim	felsefesi	var.	Laudan	(1990)	özellikle	1980’lerde	naturalist	açıklamalara	dayanan	
ve	fakat	normatif	olmaktan	da	vazgeçmeyen	bir	bilim	felsefesini	daha	kararlı	biçimde	savunduysa	
da,	 onun	 normatif	 naturalizm’inin	 çok	 çeşitli	 bakımlardan	 eleştirildiğini	 görüyoruz	 (Hands,	 1996;	
Freedman,	1999;	Knowles;	2002).	Evrimsel	bir	epistemoloji,	metodolojik	kuralların	da	tıpkı	bilimin	
amaçları	ve	başka	diğer	şeyler	gibi	evrim	geçireceğini	kabul	ediyor.	

3	 	Marx’ın	genel	denge	kuramı	için	oynadığı	öncü	olma	rolünün	ayrıntılı	bir	çözümlemesi	için	Davar’a	
(2016)	başvurulabilir.	
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Santos Ferreira ve Ege (2013) ise, Walras’ın Saf İktisat’ın birçok yerinde atıfta bulunduğu 
Cournot’nun 1838 tarihli temel eserinde basit bir genel denge modeli inşa etmiş olduğunu 
ve ancak genel denge yaklaşımından vazgeçtiğini hatırlatıyorlar. 

Şimdi, ilk “genel denge” kuramcısının kim olduğunu bir tarafa bırakıp, Schumpeter’in 
(1954/2006: 795), “saf kuram bakımından iktisatçıların en yüce olanı” olarak nitelediği 
Walras’a ve onun Saf İktisat’ına dönelim.4

3.1. Walras’ın Saf İktisat’ından Pareto’nun El Kitabı’na

1870’lerden önceki iktisat biliminin gerçek anlamda bir kaynak dağıtımı kuramı yoktu. 
Bunun nedeni, fiyatların, talep koşullarından bağımsız olarak, üretim teknolojileri ve üre-
tim ilişkileri ile belirleniyor olmasıydı (Arrow ve Hahn, 1971: 2-3). 1870’lerde, İngiltere, 
Avusturya ve İsviçre’de, sırasıyla Jevons, Menger ve Walras, marjinalist devrimin ve fayda 
kavramına dayalı bir öznel değer kuramının öncüleri olacaklardı. Bu bakımdan, Walras’ın 
(1874/1954) genel denge kuramının, “denge” kuramlarının—diyelim ki—Quesnay’den, 
Smith’ten veya Say’dan bu yana uzanan tarihi içindeki ayırt edici niteliklerinden biri, eko-
nominin bütünü için geçerli ve tatmin edici bir kaynak dağıtımı ve fiyat kuramı olmasıydı. 
Çok sayıda ve çeşitli piyasaların bulunduğu bir ekonomik sistemin bilinmeyenleri, yani 
(i) piyasa denge fiyat düzeyleri, (ii) piyasa denge arz miktarları ve (iii) piyasa denge talep 
miktarları, sistemin değişmezleri tarafından belirlenecek olan bir denklem sistemi ile çö-
zülüyor olmalıydı. 

Walras’ı diğer “genel denge” iktisatçılarından, hatta kendinden önceki iktisatçıların bel-
ki de tamamından farklı kılan bir niteliği, iktisat politikasından ve daha genel olarak sosyal 
reform tezlerinden ayrıştırılması gerektiğini iddia ettiği bir saf iktisat geliştirme amacında 
olmasıydı. Bu amaç için, üç farklı kitap yazmayı tasarlamıştı; daha doğru ifadeyle, iktisadı-
nı üç ana bölümden oluşacak bir deneme ile sunacaktı (Walras, 1874/1954: 35). Bilim olan 
saf iktisat, servetin, mübadelenin ve mübadele değerlerinin bir kuramı olacaktı. Saf iktisat 
kuramcısı, gözlemleyecek, tarif edecek ve açıklayacaktı. Saf iktisat kuramı, doğru bilgiler 
sunacaktı. Zanaat olan uygulamalı politik iktisadın konusu, tarım, sanayi ve ticaretteki uy-
gulamalardı. Politik iktisat, uygulamalı bir bilim olarak, tavsiye verecek, reçeteler yazacak 
ve süreçleri yönetecekti. Bu uygulamalı politik iktisatta bilgi, yararlılık niteliği ile somutla-
şacaktı. Son olarak, sosyal iktisat vardı; servetin bölüşümü, eşitlik ve sosyal adalet konuları 
etik bir bilim olan bu sosyal iktisadın konularıydı ve sosyal iktisat kuramının bilgisi, ahlaki 
anlamda iyi bilgi olacaktı.5 

4	 Jevons	 (1871)	da	bir	 tür	genel	denge	modeli	kurmuştu,	 ancak	bu	 sadece	 iki	 sektörlü	bir	modeldi.	
Walras	ise	genel	denge	üzerine	çalışmalarını	bağımsız	olarak	sürdürmekteydi.	Balasko	(2016:	46),	Je-
vons’ın	kitabının	1871’de	yayınlanmasının,	Walras’ı	Saf İktisat’ı	tamamlayıp	bir	an	önce	yayınlamak	
konusunda	harekete	geçirdiğinin	altını	çiziyor.			

5	 Walras	sosyal	iktisat	kitabını,	Sosyal İktisat Çalışmaları: Sosyal Servetin Bölüşümünün Kuramı	başlı-
ğıyla	1896’da,	uygulamalı	iktisat	kitabını	ise,	Uygulamalı Politik İktisat Çalışmaları: Sosyal Servetin 
Üretiminin Kuramı	 başlığıyla	 1898’de	 yayınladı.	Ancak	Negishi	 (1989),	Walras’ın	 uygulamalı	 ve	
sosyal	iktisat	kuramlarını	gerçek	anlamda	(yani	ilk	planladığı	biçimlerinde)	tamamlayamadığını,	bu	
iki	kitabın	çeşitli	denemeler	ve	çalışmaların	bir	araya	getirilmesinden	oluşturulduğunu	bildiriyor.
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Walras’ın (1874/1954: 65) saf iktisat kuramında, servetin—veya daha doğru ifadeyle 
sosyal servetin—oldukça açık bir tanımı vardı; sosyal servet “kıt ve yararlı olan tüm mad-
desel ve maddesel olmayan varlıklar”dan oluşuyordu. Ancak sosyal serveti oluşturan yararlı 
şeylerin aynı zamanda kıt olmalarının üç önemli sonucu vardı; (i) yararlı ve kıt olan şeyler 
mülk edinilirdi, (ii) yararlı ve kıt olan şeylere değer biçilir ve dolayısıyla bu şeyler mübadele 
edilebilir şeyler olurlardı ve son olarak (iii) yararlı ve kıt olan şeyler yeniden üretilebilir 
şeyler olurlardı (Walras, 1874/1954: 66-67). Görüldüğü üzere, yararlı ve kıt olan şeyler bir 
şekilde mülk edinilecek, bu yararlı ve kıt olan mülk edinilmiş şeyler kullanılarak yeniden 
üretilebilir olan yararlı ve kıt olan şeyler üretilecek ve sosyal servetin tamamını oluştu-
ran bu şeyler mübadeleye konu olacaklardı. Walras, kıtlık kavramını, tıpkı mekanikteki hız 
veya fizikteki ısı gibi nesnel biçimde tanımladığının altını çiziyordu—daha doğru ifadeyle, 
mekanikçiler ve fizikçiler için sırasıyla hız ve ısı nasıl tartışmasız kavramlar ise, iktisatta da 
kıtlık tartışmasız bir kavram olmalıydı. Bu bakımdan, mülk edinme, mübadele ve üretimin 
de, kıtlık’ın sonuçları olarak, tartışmasız veya saf gerçekler olarak görüldüğü yönünde bir 
yorum geliştirmenin uygun düşeceği görünüyor.    

Walras’ın genel denge kuramı ile ilgili altı çizilmesi gereken en önemli niteliklerden bir 
diğeri, kuramcının matematiksel yönteme olan çok güçlü bağlanışıydı. Saf iktisat, mate-
matiksel bir bilim olmak zorundaydı. Bunu, en çarpıcı biçimde, Saf İktisat’ın dördüncü 
baskısının önsözündeki neredeyse kibirli diyebileceğimiz tutumundan anlıyoruz (Walras, 
1874/1954: 47). Ayrıca Walras’ın mübadele süreci ve mübadele değerleri için geliştirdi-
ği bu saf iktisat kuramı, kendi deyimiyle, fiziko-matematiksel bir kuramdı ve matematik 
Walras’a göre deneysel değil rasyonel bir yöntemdi. Saf iktisat, soyutlama yapmalı ve akıl 
yürütmeyi gerçekleştirirken kullanacağı ideal-tip kavramlar tanımlamalıydı.6

Walras’ın (1874/1954) kitabı uzun süre boyunca İngilizce’ye çevrilmeden kalacak ve 
Walras’ın kullandığı matematiği anlamak kendi dönemindeki iktisatçıların pek çoğu için 
kolay olmayacaktı. 1880’lerde, İtalyan bir mühendis olan ancak güncel politik ve iktisadi 
sorunlarla da ilgilenen bir liberal, Vilfredo Pareto, Walras’ın saf iktisat kuramı ile tanıştı 
ve Walras’ın sisteminden etkilendi. Pareto’nun 1890’larda İtalyanca yazdığı bazı matema-
tiksel iktisat makalelerindeki katkıları ve İtalya’dan ayrılmayı istemesi, Walras’ın 1870’te 
çalışmaya başladığı Lozan Üniversitesi’nden emekli olmak istediği döneme denk gelince, 
Pareto, 1893 yılında, Walras’ın da referansıyla Lozan Üniversitesi’ndeki akademik görevine 
başladı.

Pareto’nun 1896 ve 1897’de iki cilt olarak yayınladığı Politik İktisat Dersleri kitabını dışa-
rıda tutarsak, genel denge kuramına yaptığı katkılar için dikkate alınması gereken eserinin 

6	 Walras’ı	sadece	Saf İktisat’ta	yazdıkları	ile	değerlendirmek,	bir	kuramcı	olarak	sahip	olduğu	vizyon	
konusunda	oldukça	sınırlı	bilgiler	edinmemize	izin	veriyor.	Burada,	sadece,	Walras’ın	ontolojisinin	
insan	ve	doğa’yı	birbirinden	kesin	olarak	ayırdığını,	insan	olguları	için	doğa	olgularının	biliminden	
bambaşka	bir	bilim	geliştirilmesi	gerektiği	yönündeki	düşüncesini,	bununla	birlikte	insanlar	arasında-
ki	sosyal	ilişkileri	gökcisimleri	arasındaki	kütleçekim	ilişkilerine	benzettiğini,	yine	de	bugün	bildiği-
miz	anlamıyla	‘metodolojik	bireycilik’i	reddetmekte	olduğunu	belirtmekle	yetinelim.	Daha	detaylı	bir	
çözümlemeye	girişmek	buradaki	amaçlarımızı	aştığı	için,	okur,	Walker’a	(2006),	Lallement’e	(2014)	
ve	Eren’e	(2019)	başvurabilir.			
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1906 yılında yayınladığı ve 1971’e kadar İngilizce’ye çevrilmeyecek olan Politik İktisatın El 
Kitabı olduğunu görüyoruz (Pareto, 1906/1971). Burada Pareto’nun El Kitabı’nın ayrıntılı 
bir çözümlemesine girişmektense, Pareto’nun hem Walras’ın güçlü bir takipçisi olduğu-
nun, hem de Walras’tan bazı (metodolojik) konularda açık biçimde ayrı düştüğünün kısa 
bir anlatısı ile yetinebiliriz (Walker, 2006; Bridel, 2007; Marchionatti ve Mornati, 2016). İlk 
olarak, Pareto, matematiksel iktisadı (saf) rasyonel bir yöntem olarak değil, deneysel-am-
pirik bir yöntem olarak da benimsediğini vurguluyor. Walras’ta olguları yöneten yasalar 
olgulardan önce gelirken, Pareto yasaların ancak olgulardan hareketle anlaşılabileceğini 
kabul ediyor. Bu bakımdan, Walker’ın (2006) ve Bridel’in (2007) de vurguladıkları gibi, 
Walras’ta saf iktisat olgularla ilgili ontolojik doğrulara ulaşmayı mümkün kılıyor olmalıy-
ken, Pareto’ya göre ideal olguları bilmek mümkün değildir. Ancak bir ilk yaklaştırıma ula-
şabiliriz ve deneysel-ampirik yöntemi uygulayıp sıralı yaklaştırımlar yaparak daha gerçekçi 
bir kuram oluşturup ilerleyebiliriz.7 

Walras ve Pareto arasındaki bazı başka farklılaşmalar ise şunlar (Walker, 2006: 266-
267): Walras güncel iktisat politikası sorunlarıyla her zaman ilgilenirken, Pareto bir süre 
sonra güncel sorunlarla ilgilenmeyi tamamen bırakıyor. Ayrıca, Pareto, Walras’ın sosyal 
iktisadında önemli yer tutan ve özellikle toprağın mülkiyeti ve servet eşitliği gibi çeşitli 
alanlara odaklanan devlet müdahalesi önerilerine hiçbir zaman sıcak bakmıyor. Başka bir 
farklılaşma, saf iktisat ilkelerinin hangi alanlara uygulanabileceğinde ortaya çıkıyor. Wal-
ras’tan farklı olarak, Pareto’da saf iktisat ilkelerinin insan davranışıyla ilgili çalışmaların 
tamamında uygulanması gerektiği düşüncesi ile karşılaşıyoruz. Pareto’yu bugün sadece bir 
iktisatçı değil aynı zamanda bir sosyolog olarak da kabul ediyor olmamız şaşırtıcı olmasa 
gerek.

Pareto’nun El Kitabı’nın bu çalışma için öne çıkan niteliğinin ise, özel olarak genel denge 
kuramı ve genel olarak da neoklasik mikroiktisat kuramı için oluşturduğu tanımlama ve 
analizlerde anlam kazandığını görüyoruz. Faydanın ordinal bir kategori olarak ele alın-
masını, genel dengenin oluşumunda sadece bütüncül piyasa arz ve talep fonksiyonları ile 
çalışmaktansa bunları bireysel arz ve talep fonksiyonlarından türetme yaklaşımını, bireysel 
tüketici ve üretici dengelerinin ilk kez derli toplu biçimde amaçlar-ve-kısıtlar kavramsal-
laştırması ile somutlaştırılmasını ve tabii ki denge dağıtımlarının etkinliği ile ilgili ilk bi-
çimsel tanımları Pareto’ya borçluyuz.    

3.2. Arrow, Debreu ve McKenzie’nin Aksiyomatik Yaklaşımı

Walras’ın Saf İktisat’ta geliştirdiği sistem ile Pareto’nun (1906/1971) katkıları, bugün 
tutarlı bir Walras-gil genel denge kuramından ve hatta bir Lozan Okulu’ndan bahsetme-
mize olanak tanıyacak kadar özgün ve zengindi. Ancak kuram, erken 20. yüzyılın en ile-

7	 Pareto’nun	matematiksel	çözümlemeyi	ya	Politik İktisat Dersleri’ndeki	gibi	dipnotlara,	ya	da	El Ki-
tabı’ndaki	gibi	 ekler	bölümüne	yerleştirdiğini	görüyoruz.	Pareto,	matematiksel	yöntemin	önemini,	
çözümlemeyi	daha	açık	hale	getirmesinde	değil,	karmaşık	sorunların	daha	kolay	biçimde	çözümlen-
mesine	imkan	tanımasında	buluyor	(Walker,	2006:	264-265).
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ri matematiksel iktisat kuramı olsa da, matematikçiler için tatmin edici olmaktan uzaktı. 
Ana sorun, bilinmeyen sayısı kadar denkleme sahip olunduğunda, genel denge fiyatlarını 
belirleyecek olan bu denklem sisteminin bir çözümü olup olmadığının kanıtlanmamış ol-
masıydı; daha doğru ifadeyle, bir çözümün hangi koşullar altında var olacağının somut-
laştırılmamış olarak kalmasıydı. Negishi’nin (1989: 254) ifadesiyle, model tam veya tutarlı 
olarak değerlendirilebilecekse de, bu değerlendirme, dengenin varlığını garanti etmiyordu.    

Pareto’nun 1906’da İtalyanca yayınladığı El Kitabı’ndan, Gustav Cassel’in, orijinal Al-
mancası 1918’de ve İngilizce çevirisi ise 1932’de yayınlanan Sosyal Ekonomi Kuramı’na 
kadar, genel denge kuramında (çığır açıcı) bir katkı yapılmamıştı. Ayrıca, Cassel’in 
(1918/1932) kitabında da, dengenin varlığını özenli bir matematiksel kanıt ile somutlaştır-
mak amacının olmadığını görüyoruz. Yani, I. Dünya Savaşı biterken, genel denge kuramı-
nın, Pareto’nun (1906/1971) ulaştırdığı olgunluk düzeyinde kalmış olduğu kabul edilebilir 
(Weintraub, 1983). Ancak Cassel’in (1918/1932) kitabı, Walras(-Cassel) sistemini Almanca 
okuyan dünyaya tanıtmak işlevini yerine getirerek, Arrow-Debreu-McKenzie aksiyomatik 
genel denge kuramının ortaya çıkmasında, çok önemli bir tarihsel rol oynamış olacaktı.

Marjinalist Avusturyalı iktisatçı Carl Menger’in oğlu olan matematikçi Karl Menger, 
1928 yılında, Viyana’da, kendi adıyla anılan bir kolokyum kurmuştu. Matematikçiler başta 
olmak üzere, iktisatçıların da sıkça katıldığı bu kolokyum düzenli olarak toplanıyor, bu 
kolokyumda bilimsel çalışma ve tartışmalar yapılıyor ve yayınlar ortaya çıkıyordu.8 Wal-
ras(-Cassel) sistemi üzerine yapılan çalışma ve tartışmalar sonunda, 1936 yılında, bir ma-
tematikçi olan Abraham Wald, Almanca yayınlanan ve İngilizce çevirisi 1951’de Economet-
rica’da çıkan bir makale ile, bir bankacı olan Karl Schlesinger ve Danimarkalı bir iktisatçı 
olan Frederik Zeuthen’in önceki bazı katkılarından da faydalanarak, Walras(-Cassel) ge-
nel denge sisteminin hangi şartlar altında bir çözüme ulaşacağını ortaya koydu (Wald, 
1936/1951; Weintraub, 1983; Hildenbrand, 1987). Çözüm, matematikçileri tatmin edecek 
bir aksiyomatik genelliğe sahipti ve bir sabit nokta teoremine dayanıyordu; ilk kez, hangi 
varsayımlar altında dengenin var ve tek olduğu ortaya konmuş oldu.9 Bu arada, yakın za-
man sonra Oskar Morgenstern ile birlikte oyun kuramını geliştirecek olan matematikçi 
John Von Neumann da, Walras(-Cassel) sistemi üzerine çalışmış ve 1937’de sistemin di-
namik ve büyüme gösteren bir versiyonu için, Brouwer sabit nokta teoremini kullanarak 
varlık kanıtları geliştirmişti (Von Neumann, 1937/1948).

1939’da John Hicks, Value and Capital başlıklı genel denge kitabını yayınladı. Kitap, Pa-
reto’nun (1906/1971) genel denge kuramını ulaştırdığı olgunluk düzeyinin ötesine geçer-
ken, hem piyasa değerlerinin belirlenimi bakımından mikro düzeyde, hem de değer kura-
mının sermaye birikimi sorunu için neden önemli olduğunu çalıştığı için makro düzeyde 

8	 Menger	Kolokyumu,	1938	Mart	ayında	Nazi	Rejimi’nin	Avusturya’nın	yönetimini	ele	geçirmesi	ne-
deniyle	dağılana	kadar	aktif	olarak	faaliyetlerine	devam	etmişti	(Düppe	ve	Weintraub,	2015).

9	 Kanıtın	gerçekten	bir	sabit	nokta	teoremi	kullanıp	kullanmadığı	tam	olarak	bilinemiyor,	ancak	Men-
ger,	Wald	ve	Von	Neumann	gibilerinin	yazışmalarından	edinilen	bilgiler	bir	sabit	nokta	teoremi	kul-
lanıldığına	 işaret	ediyor.	Ayrıntılı	ve	 ilgi	çekici	bir	 tarihsel	çözümleme	için	Düppe	ve	Weintraub’a	
(2015)	başvurulabilir.		
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bir çözümleme sunuyordu.10 Sonradan, matematiksel ayrıntıların çok büyük bir kısmını 
kitabın ekinde paylaşan Hicks’in (1939/1946), kuramın iktisadi anlamını berraklaştırdığı 
düşünülecekti.11 Bu arada, Value and Capital, Hicks’in kendisinin Allen ile birlikte daha 
önce yaptığı katkılardan ve Slutsky’nin 1915 tarihli ünlü makalesinden de faydalanarak, 
bugün bildiğimiz anlamdaki mikroiktisat kuramının Arrow-Debreu-McKenzie ve Von 
Neumann-Morgenstern-Nash öncesindeki durumunun neredeyse tam bir biçimini de 
sunmuş oluyordu. Ancak dönemin İngilizce literatürü, Hicks de dahil olmak üzere, Wald 
ve Von Neumann’ın yakın zaman önceki katkılarından haberdar değildi.12 

Hicks’in (1939) kitabı yayınlandığında, genel dengenin pozitif niteliklerini matematik-
çileri tatmin eder bir genellikte ve ayrıntıda çalışacak olan Kenneth Arrow, Gerard Deb-
reu ve Lionel McKenzie henüz sahneye çıkmamışlardı. Arrow ve Debreu lisans düzeyinde 
matematik, McKenzie ise lisans düzeyinde iktisat okuyordu. Üçü de, 1939-1941 yılllarında 
prestijli ödüller ve burslar alarak lisansüstü çalışmalarına başlayacaklardı (Düppe ve We-
intraub, 2014: xxiii). Arrow, Columbia Üniversitesi’nde matematik doktorasına başlayıp 
Harold Hotelling’in matematiksel iktisat dersinde Hicks’in kitabı ile tanıştı. Debreu zorlu 
giriş sınavı ile ünlü École Normale Supérieure’de matematik okuyacak, burada önce Bour-
baki grubunun aksiyomatik matematik ilkelerinden etkilenecek, ardından da Walras’ın ge-
nel denge kuramıyla ilgilenmeye başlayacaktı. McKenzie ise iktisat doktorası için Rhoades 
Bursu ile geçici olarak Oxford’a gidecek, ardından Princeton’da iktisat doktorasına devam 
edecek ve Morgenstern’in bir dersinde Hicks’in kitabını okuyacaktı (Düppe ve Weintraub, 
2014). Sonunda, üçü de, Wald ve Von Neumann’ın ilgilendikleri matematiksel sorunlarla 
tanışmış oldular. Walras’ın tanımladığı, Pareto’nun derli toplu hale getirdiği ve Hicks’in 
geniş bir okur kitlesine İngilizce olarak sunduğu genel denge kuramında dengenin pozitif 
niteliklerini Wald ve Von Neumann’ın katkılarının da ötesine geçerek bu üç kuramcı çö-
zümlemiş olacaklardı. 1954’te, Econometrica dergisi, önce McKenzie’nin makalesini, bir 
sonraki sayıda da Arrow ve Debreu’nun makalesini yayınladı (McKenzie, 1954; Arrow ve 
Debreu, 1954).13     

Aksiyomatik biçim, genel dengenin pozitif ve normatif niteliklerinin hangi sorgulana-
maz kılınmış olan aksiyomlara duyarlı olacağını tümüyle açık hale getirmekle kalmadı. 
Aynı zamanda, farklı kuramcıların, kuramın kavramlarını farklı biçimlerde yorumlayarak 
farklı içermeler türetmelerini olanaksız kılmıştı. Bir başka şekilde ifade edersek, aksiyoma-
tik bir kuram—eğer kuramcı matematiksel akıl yürütmesinde farkında olmadığı ve başka-
larının da gözünden kaçan bir hata yapmamışsa—yanlış olamazdı.

10 Value and Capital	gibi	bir	kitabın	John	Hicks	gibi	bir	iktisatçı	tarafından	yazılması	tesadüf	değildi.	
Hicks,	Robbins’in	isteği	üzerine,	1929	yılından	itibaren	London School of Economics’te	Walras	ve	
Pareto’nun	genel	denge	kuramı	üzerine	dersler	vermişti	(Marchionatti	ve	Mornati,	2016:	506).

11	 Kenneth	Arrow	ve	John	Hicks’in,	Alfred	Nobel	anısına	verilen	İsveç	Merkez	Bankası	Ödülü’nü,	1972	
yılında	genel	denge	kuramına	yaptıkları	katkılar	nedeniyle	ve	ortaklaşa	olarak	aldıklarını	hatırlayalım.			

12	 İngilizce	literatürde	bu	iki	matematikçiye	genel	dengenin	varlığı	(ve	kararlılığı)	sorunları	ile	ilgili	ve-
rilen	ilk	atıfların	Morgenstern’in	(1941)	Value and Capital	değerlendirmesinde	olduğunu	görüyoruz.

13 Düppe	ve	Weintraub	(2014)	bu	üç	kuramcının	dengeyi	bulma	süreçlerini	ve	yaşam	öykülerinin	belirli	
kesitlerini,	kuramcıların	kişiliklerini	de	çözümleyerek	sunuyorlar.		
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Genel denge kuramının aksiyomatik biçimi ortaya çıktığında akla gelen sorulardan biri, 
genel dengenin hesaplanıp hesaplanamayacağı idi. Bu soru, genel denge kuramının gerçek 
ekonomilere uygulanabilir olup olmadığı için belirleyici öneme sahipti. 1950’lerin ortasın-
da, girdi-çıktı yapısına sahip çok sektörlü genel denge modellerinin gerçek ekonomilere 
nasıl uygulanabileceği ile ilgili olarak, en azından Leontief ’in (1936) öncü çalışmasından 
hareketle gelişen bir literatür bulunuyordu.14 Ancak bu ekonomiler üretim teknolojileri-
nin doğrusal olduğu (sabit teknik katsayı) ekonomiler(iy)di. Bu ekonomilerde, dengenin 
hesaplanması, sonunda bir doğrusal denklem sisteminin çözümüne indirgenebildiği için 
kolaydı. 1954 sıçraması ile ortaya çıkan aksiyomatik kuramda hesaplama, çok daha karma-
şık bir matematik probleminin çözülmesini gerektiriyordu. Bunu ilk başaran, John Nash’in 
Princeton’dan matematik doktorası aldığı yıl olan 1951’de Princeton’da matematik dokto-
rasına kabul edilen Herbert Scarf olacaktı (Arrow ve Kehoe, 1994: 161). Princeton’da mate-
matik çalıştığı için uzun süre oyun kuramı ve matematiksel programlama ile ilgilenen, bu 
nedenle de 1950’lerin ve 1960’ların iktisadındaki kuramsal gelişmelerin merkezinde olan 
Scarf (1967), genel denge fiyatlarının sonlu zamanda tamamlanacak bir algoritma ile nasıl 
hesaplanacağını keşfetti. Bu sayede, girdi-çıktı yapısına sahip genel denge modelleri, Ar-
row-Debreu-McKenzie’deki gibi farklı tercih ilişkileri ve üretim kümeleri ile genişletilerek 
gerçek ekonomilere uygulanabilecekti. Hesaplamalı (computable) veya uygulamalı (app-
lied) genel denge literatürü, Scarf ’ın (1967) algoritmasının geliştirilmiş versiyonlarının 
uygulanması ile büyüyecekti. Herbert Scarf Yale Üniversitesi’ne geçtiğinde, orada yetişti-
receği doktora öğrencileri, hesaplama algoritmasının matematiği ile uğraşmak yerine, he-
saplamalı genel denge çalışmaları yaptılar (Arrow ve Kehoe, 1994: 174). Çok sektörlü, açık 
veya kapalı ekonomi genel denge modellerinin çeşitli türleri, tarım, ulaştırma, vergi poli-
tikaları, kalkınma sorunları, dış ticaret ile çevre ve doğal kaynaklar gibi çok çeşitli alanlara 
uygulanıyordu (Shoven ve Whalley, 1984, 1992; Cardenete vd., 2012; Ballard ve Johnson, 
2017). Hesaplamalı genel denge, yeterince geniş kapsamlı sektörel mikro veri kaynakları-
nın izin verdiği ölçüde bugün de kullanılıyor ve özellikle de politika değişimleri ve şokların 
kısa ve uzun dönemli etkilerinin analizine olanak tanıyor (Dixon ve Jorgenson, 2013).

3.3. Rasyonel Beklentiler, Lucas Eleştirisi ve Walras-gil 
Makroiktisat 

Genel denge kuramı 1967’den sonra makro düzeyde çözümlemenin bir aracı haline 
geldiyse de, kuram özü itibariyle bir mikroiktisat kuramıydı. Makroiktisat kuramcılığı-
nın anaakımı da, en azından 1970’lerin sonuna kadar, büyük ölçüde neoklasik/Keynes-gil 
sentez ile şekillenecekti.15 Bugün bildiğimiz anlamıyla Walras-gil makroiktisat kuramının 
doğumu, Lucas (1976) eleştirisini ve Muth’un (1961) rasyonel beklentiler hipotezinin (RBH) 

14	 Bu	literatürün	ayrıntılı	bir	çözümlemesi	ve	Leontief’in	yaşamı	ve	katkılarıyla	ilgili	çalışmalar	için,	
Dietzenbacher	ve	Lahr’ın	(2004)	derlemesine	başvurulabilir.

15	 Walras-gil	bir	makroiktisat	kuramının	ilk	ipuçlarını	aslında	Fisher	(1930)	vermiş,	daha	sonra	Hicks	
(1939)	dinamik	(zamanlararası)	yaklaşımı	öne	çıkarmıştı	(Radner,	1991).
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makroiktisat alanına uygulanmasını bekleyecekti. Yani, hem makroiktisadın mikro temel-
leri projesinin olgunlaşması, hem de çok çeşitli türleriyle karşılaşılan belirsizliklerin model 
içinde ve akla yatkın biçimde çözümlenebilmesi için bir model kurma stratejisinin gelişti-
rilmesi gerekecekti.16 

RBH Muth (1961) tarafından ortaya atıldığında pek ilgi çekmemiş, ancak Lucas’ın 
(1972, 1973) iki ünlü makalesi ile makroiktisat literatürünün merkezi bir parçası haline 
gelmişti. İktisadi alandaki karar vericiler, geleceğe yönelik beklentiler oluştururken, sahip 
oldukları tüm bilgiyi kullanacak olmaları bakımından rasyonel olmalılardı; bir başka de-
yişle, modeldeki karar vericilerin oluşturdukları beklentiler, matematiksel beklentilere eşit 
olacak, karar vericiler monetarist ve Keynes-gil modellerdekinin aksine para yanılmasına 
düşmeyecek ve sistematik beklenti hatası yapmayacaklardı. 

1970’ler, geleneksel efektif talep yönetimi politikalarının istikrarı sağlama bakımından 
gerçekten etkili olup olmadıklarının haklı gerekçelerle sorgulanmakta olduğu bir dönem-
di. Lucas (1976), tam zamanında, indirgenmiş-biçim (reduced-form) ekonometri yöntemle-
rinin politika etkililiğinin araştırılmasında aydınlatıcı olamayacağının ikna edici bir anlatı-
sını sundu: Karar vericiler rasyonel oldukları için, politika yapıcının beklenen (sistematik) 
politika hamleleri karar vericilerin seçimlerini etkiliyor, bu da indirgenmiş-biçim katsayı 
tahminlerinin işe yaramaz olduğunu gösteriyordu. Yapılması gereken, mikro düzeyde, 
tercihleri ve teknolojileri betimleyen yapısal (structural) veya derin (deep) parametrelerin 
tahmin edilmesiydi. Bunun için de, makroiktisadın mikro temelleri olması gerekiyordu.

Bu proje hızla olgunlaştı. Robert Lucas’a ek olarak, başta Thomas Sargent, Neil Wallace, 
Edward Prescott, Robert Barro ve Robert Hall gibi göreli olarak genç bir iktisatçılar top-
luluğu, özellikle de Kuzey Amerika’daki bazı üniversitelerde (Chicago, Minnesota, Carne-
gie-Mellon, Rochester, vb.), dönemin yerleşik Keynes-gil iktisadına—daha doğru ifadeyle, 
makroiktisattaki neoklasik/Keynes-gil senteze—alternatif olacak bir kuramı, Walras-gil te-
meller üzerinde geliştiriyorlardı. Sonradan yeni Klasik olarak adlandırılacak olan bu okul, 
tüm piyasalarda tam rekabet ve tam esnek fiyat/ücret uyumlanması olduğunu kabul ediyor, 
ekonomi tam istihdam dengesi etrafında dalgalanıyor, sistematik maliye ve para politikala-
rının etkililiği ortadan kalkıyor ve aynı anda hem monetarizme hem de Keynes-gil sisteme 
açık bir saldırı gerçekleştirilmiş oluyordu. Epistemolojik buyruk açıktı; bir ideal-tip makro-
iktisat vardı, tüm makro düzey önermeler mikro temellerden hareketle türetilmeliydi ve 
model içindeki karar vericiler rasyonel olmalıydı.

Yaklaşık 15 yıl içinde, yeni kuramın alet çantası ortaya çıkmış oldu; Debreu’nun (1959) 
ve Arrow ve Hahn’ın (1971) aksiyomatik genel denge kuramı kitaplarının biçimselliğine ve 
derinliğine sahip bir aksiyomatik Walras-gil makroiktisat kitabı, Stokey vd. (1989) tarafın-
dan yayınlandı. 21. yüzyıla girilirken, Ljungqvist ve Sargent (2000/2018), bu yeni kuramı—
daha doğrusu onun yöntemlerini—makroiktisattaki neredeyse tüm konulara uyarlayan bir 
başka başvuru kitabı yayınladılar. Bu iki kitapla birlikte, iktisatçılar, dinamik ve stokastik 

16	 Makroiktisadın	mikro	 temellerinin,	 ilk	kez	ciddi	biçimde	 tartışıldığı	konferanslardan	birinin	 (veya	
ilkinin),	1974’te	düzenlendiğini	biliyoruz	(Radner,	1991).	
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olan genel denge modellerinde, denge ve etkinlik tanımlarının nasıl yapılacağını ve bu 
modellerdeki makroekonomilerin zaman içindeki hareketlerinin, genelde nümerik yön-
temlerle ve bir bilgisayar ortamında nasıl çalışılabileceğini öğrenmiş oldular.    

Bu noktada, Walras-gil makroiktisadın temel yapısını oluşturan önemli bir kavramsal-
laştırmadan çok kısaca da olsa bahsetmek gerekiyor. Walras-gil makroiktisat ilkelerinin 
çok farklı türlerdeki genel denge ekonomilerine uygulanabilir olmasını sağlayan bu yak-
laşım, ekonominin içinde bulunduğu durum (state) ile bu durum altında yapılacak olan 
seçimlerin, ileri-bakışlı (forward-looking) ve stokastik modellerde bile sistematik biçimde 
çözümlenmesine imkan sağlıyor. Modelin çözümü, durum-uzayı (state-space) biçiminde 
ifade ediliyor. Yani, dinamik genel dengenin çözülmesi, durum değişkenleri xt, seçim de-
ğişkenleri yt ve çeşitli belirsizlik kaynakları olan (ut,, vt ) değişkenleri arasındaki 

yt=g(xt,ut )           xt+1=h(xt,vt )

ilişkilerinin, çeşitli matematiksel ve niceliksel yöntemlerle “bulunmasına” indirgenmiş 
oluyor. Böylece, kuramcı, mikro temelleri olan bir makro modelin korkutucu karmaşıklığı 
ile mücadele edebilir hale geliyor.17

Walras-gil makroiktisat bu şekilde kurulurken, Kuzey Amerika’daki başka bir göreli ola-
rak genç iktisatçılar grubu, Lucas eleştirisi ve RBH üzerinde inşa edilen bu yeni kuramın 
epistemolojik ilkeler bakımından kolayca yok sayılamayacağını kabul ederek, Keynes-gil 
varsayımlara dayanan Walras-gil makroiktisat modelleri geliştirmeye başladılar. Daha 
sonradan, yeni Keynes-gil olarak adlandırılacak bu okul altında, Joseph Stiglitz, Olivier 
Blanchard, Stanley Fischer, George Akerlof, John Taylor ve Lawrence Summers gibi ikti-
satçılar öne çıkıyordu. Bu yeni Keynes-gil iktisatçılar, haklı olarak, Lucas ve arkadaşlarının 
kurdukları modellerde yok sayılan aksak rekabet, nominal/reel ücret/fiyat katılıkları ve 
asimetrik veya eksik bilgi varsayımlarını Walras-gil makroiktisat modellerine uyarladılar. 
Sonuçlar, çok kabaca ifade edersek, para ve maliye politikalarının reel değişkenler üzerin-
deki etkililiğini (yeniden) destekler nitelikteydi.

3.4. Neoklasik İktisat, Anaakım İktisat ve Süreklilik

Genel denge kuramı içinde, farklı zamanlarda ve farklı kuramcılarca ve farklı amaçlar 
için geliştirilmiş olan birçok farklı genel denge modeli bulunuyor. Bir genel denge modeli, 
statik veya dinamik olabilir, üretim ekonomisi veya donatım (endowment) ekonomisi ola-

17	 Genel	denge	modelleri,	araştırma	sorusuna	ve	kuramcının	soyutlama	becerisine	bağlı	olarak,	fayda	ve	
üretim	fonksiyonları	genişletilerek	farklı	birçok	mekanizmayı	içerir	hale	getirilebilir.	İlke	şudur;	eğer	
modele	bir	içsel	değişken	ekliyorsanız,	yapmanız	gereken,	basitçe,	ya	bu	içsel	değişkeni	doğrudan	di-
ğer	değişkenler	cinsinden	tanımlamak,	ya	da	bu	değişkenin	model	içinde	nasıl	seçim	değişkeni	olarak	
yer	alacağını	belirlemektir.	Her	iki	durumda	da,	modele	eklenen	bu	değişken	için	bir	adet	denklem	
modele	kazandırılmış	olur;	ilk	durumda	tanımın	kendisi,	ikinci	durumda	da	seçimin	optimal	olmasını	
sağlayan	bir	tür	birinci	sıra	gerekli	koşul.	Bu	bakımdan,	genel	denge	modelciliği	adeta	sihirli	bir	iştir.	
Ünlü	bilim-kurgu	dehası	Arthur	C.	Clarke’ın	dediği	gibi,	“yeterince ileri bir teknoloji sihirden ayrış-
tırılamazdır”	(Clarke,	1973:	36).			
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rak kurgulanabilir, üretim tek sektörde veya birçok sektörde gerçekleşiyor olabilir ve sek-
törler arasında girdi-çıktı ilişkileri bulunabilir veya bulunmayabilir. Ayrıca bir genel denge 
modeli, risk (ve belirsizlik) veya tam bilgi varsayımları ile kurulabilir ve modelde para bir 
değişim aracı olarak işlevsel olabilir veya değiş-tokuş işlemleri takas ile gerçekleştirilebilir. 
Hatta, bir genel denge modelinde, aksak rekabet, kamu malları, dışsallıklar ve eksik (in-
complete) piyasalar, asimetrik bilgi, artan getiriler ve kayıp (missing) piyasalar gibi zorlaştı-
rıcı ancak modeli gerçek dünyanın daha iyi bir açıklayıcısı kılabilecek unsurlar bulunabilir. 

Genel dengenin var, tek ve kararlı olmasını ve refah teoremlerinin geçerliliğini garanti 
eden aksiyomlar pek de gerçekçi olmadığı için, yukarıda sıralanan zorlaştırıcı unsurlar, ne-
oklasik iktisat kuramının rafine edilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda fikir 
veriyordu. Bu yönden bakıldığında, II. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemin neoklasik iktisat 
kuramının, en basit genel denge modellerinin daha gerçekçi varsayımlar ile genişletilme-
sini merkezi sorunsal(lardan biri) olarak tanımladığı iddia edilebilir. Mikroiktisat ders ki-
taplarının içindekiler bölümlerine bakılırsa, kitapların tam olarak bu zorlaştırıcı unsurlar 
etrafında biçimlendirildiğini anlıyoruz. Üstelik, Walras-gil makroiktisat, mikro-makro 
ayrımını yeniden onarılamaz biçimde paramparça ettiği için, Walras-gil makroiktisat ku-
ramının gelişmesinin de, yine bu tür zorlaştırıcı unsurlar sayesinde gerçekleştiğini görüyo-
ruz (Ljungqvist ve Sargent, 2000/2018; Schmitt-Grohe ve Uribe, 2017). Günümüzde, yeni 
Keynes-gil genel denge modellerinin evrimi de sürüyor ve en güncel araştırma sorularının 
yanıtlanmasında, temsil edici ajanlı yeni Keynes-gil (RANK) modele ek olarak, iki ajanlı 
(TANK), heterojen ajanlı (HANK), kolay çözümlenebilir olan heterojen ajanlı (THANK) 
ve yarı-temsil edici ajanlı (PRANK) yeni Keynes-gil modeller kullanılıyor (Acharya ve 
Dogra, 2020).  

Aksiyomatik genel denge kuramının önemli bir niteliği, kuramın epistemolojik olarak 
zamansız kılınmış olmasıydı; Arrow ve Debreu’nun (1954) makalesindeki kuramsal so-
nuçlar, 1954 yılında nasıl geçerli oldularsa, 2054 yılında da aynı şekilde geçerli olacaklar. 
Ancak, genel denge kuramı ile ilgili olarak 1954 yılından sonra ortaya çıkarılan bazı başka 
kuramsal sonuçlar, özellikle de Sonnenschein (1973)-Mantel (1974)-Debreu (1974) (SMD) 
teoremi, mikroiktisat kuramında ilginin başka epistemolojik aygıtlara ve başka araştırma 
sorularına kaymasına neden oldu (Rizvi, 2006; Hands, 2012). 

SMD teoremine göre, (i) sürekli olan, (ii) sıfırıncı dereceden homojen olan ve (iii) Wal-
ras Yasası’nı sağlayan herhangi bir matematiksel fonksiyon, bir genel denge ekonomisinin 
aşırı talep fonksiyonu olabiliyordu.18 Dolayısıyla, bireysel tüketici tercihleri üzerine konan 
az sayıdaki temellendiren kısıt, bütüncül aşırı talep fonksiyonunun bu üç özellikten daha 
başka bir yararlı özelliğe sahip olup olmayacağını belirleyemiyordu. En önemlisi, bütüncül 
aşırı talep fonksiyonları Açıklanmış Tercihlerin Zayıf Aksiyomu’nu sağlamak zorunda ol-
madığı için, genel dengenin tek ve kararlı olmasını garanti etmek her zaman mümkün ol-
muyordu. Mas-Colell vd. (1995: 598) bu olumsuz sonuca “Her şey olur!” (“Anything goes!”) 

18	 Teoremin	biçimsel	ifadesi	için	Mas-Colell	vd.	(1995:	598)	ve	Acemoglu’na	(2009:	150)	başvurulabi-
lir.
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teoremi adını verdiler. Her şey yerine belirli bir şeyin olması istendiği için ise, bazı kuram-
cılar—özellikle de makroiktisat kuramcıları—çıkış yolunu temsil edici (representative) bir 
hanehalkı veya tüketici ile çalışmakta bulacaklardı.19 Ancak, Rizvi’nin (2006) belirttiği gibi, 
mikroiktisat kuramı 1980’ler ile birlikte önce rasyonel seçim oyun kuramına odaklanacak; 
daha sonra da, genel olarak rasyonel seçim kuramlarının ve özel olarak da beklenen fayda 
kuramının karşılaştığı deneysel yanlışlamalar nedeniyle, evrimsel oyun kuramına ve başka 
sorun alanlarına yönelecekti.20 Bu sorun alanlarının tamamında, mikroiktisat kuramcıları, 
çok sayıda pozitif ve normatif önerme geliştirdirdiler ve farklı yıllarda Alfred Nobel anısı-
na verilen İsveç Merkez Bankası Ödülü’nü kazandılar; 2020’de müzayede (auction) kuramı, 
2017’de davranışsal iktisat, 2016’da sözleşme (contract) kuramı, 2014’te regülasyon kuram-
ları, 2012’de piyasa tasarımı ve eşleşme (matching) kuramı ve 2007’de mekanizma tasarımı 
(mechanism design) kuramı.21     

Kuramcılar genel denge analizinden bir şekilde uzaklaşırken, iktisatçılar da genel olarak 
saf kuramsal çözümlemelerden uzaklaşıyorlardı. Backhouse ve Cherrier (2017) bu süre-
ci, uygulamalı iktisatçı (applied economist) çağının ortaya çıkışı olarak adlandırıyorlar; 21. 
yüzyıl artık bu uygulamalı iktisatçıların çağı olarak görülüyor. Gerçekten de, etki derecesi 
en yüksek olan iktisat dergilerinin tamamında, 1970’lerden sonra, ampirik veya veri-te-
melli çalışmaların ağırlığı çarpıcı biçimde artarken, saf kuramsal çalışmaların ağırlığı azal-
dı (Hamermesh, 2013). Bu çağın ortaya çıkışı, nedensel çıkarsama yöntemlerinin ampirik 
araştırmalarda daha yaygın biçimde ve daha gelişmiş araştırma tasarımları ile kullanıl-
masına atıf yapan biraz daha dar bir anlamda, anaakım iktisattaki Güvenilirlik Devrimi 
(Credibility Revolution) olarak da adlandırılıyor (Angrist ve Pischke, 2010).       

Toparlarsak; 21. yüzyılda saf iktisat kuramları (neoklasik ya da anaakım olsun veya ol-
masın), etki derecesi yüksek hakemli dergilerde yayına dönüşen araştırmaların küçük bir 
kısmını oluşturuyor. Bu saf kuramların önemli bir kısmı, genel denge kuramındaki gibi az 
sayıdaki aksiyomdan hareketle ekonomideki tüm piyasalarda olup biteni açıklamak yerine, 
daha dar kapsamlı araştırma sorularını daha az kısıtlayıcı varsayımlar ve oyun kuramı veya 

19	 Acemoglu’nun	(2009:	Böl.	5)	ayrıntılı	biçimde	tartıştığı	üzere,	temsil	edici	bir	hanehalkı	veya	tüke-
tici	ile	çalışabilmek	için,	Gorman’ın	ünlü	bütüncülleştirme	(aggregation)	teoreminin	geçerli	olması	
gerekiyordu.	Neyse	ki,	sadece	gelir	düzeyleri	değil	tercihleri	bakımından	da	heterojen	olan	hanehalkı	
veya	tüketicilerin	bulunduğu	bir	ekonomide	Gorman	bütüncülleştirmesinin	geçerliliğini	garanti	eden	
ve	yeterince	genel	bir	tercih	yapısı	bulunuyor.	Buna	göre,	tercih	edilen	mallar	ve	hizmetler	arasın-
da	sabit	 ikame	esnekliği	olmasını	sağlayan	ve	ikame	esnekliğinin	farklı	değerlerine	göre	doğrusal,	
Cobb-Douglas	ve	Leontief	tipi	fayda	fonksiyonlarınca	temsil	edilebilen	Dixit-Stiglitz	türü	tercihler	
altında,	SMD	 teoreminin	ortaya	 çıkardığı	 zorlukların	ortadan	kaldırılabildiğini	 söylemek	mümkün	
görünüyor.	

20	 Hands’e	(2012)	göre,	Keynes-gil	iktisat,	özellikle	denge-dışı	durumlar	ve	işsizlik	bağlamında,	genel	
denge	kuramının	gözden	düşüşünde	dikkate	alınması	gereken	bir	başka	unsur	olarak	öne	çıkıyor.

21	 Genel	denge	kuramının	neoklasik	mikroiktisat	kuramları	içindeki	büyük	gözden	düşüşünü,	American 
Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics 
ve Review of Economic Studies	dergilerinde	yayınlanan	ve	başlığında	“general	equilibrium”	ifadesi	
bulunan	makalelerin	sayısının	yıllar	itibariyle	gerçekleşen	değişiminden	de	gözlemliyoruz;	1954-59	
arasında	7	tane,	1960-69	arasında	12	tane,	1970-79	arasında	44	tane,	1980-89	arasında	33	tane,	1990-
99	arasında	17	tane,	2000-09	arasında	10	tane	ve	2010-19	arasında	7	tane	makale	ile	karşılaşıyoruz.
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sözleşme kuramı gibi başka araçlarla yanıtlamaya çalışıyorlar. Genel denge kuramcılığının 
iktisat felsefesi ve metodolojisi için güncel bir sorunsal olması, öyle anlaşılıyor ki, büyük 
ölçüde Walras-gil modellerin makroiktisat politikası oluşumundaki rolünde anlam kaza-
nıyor. Ancak yeni Klasik dinamik stokastik genel denge modellerinin politika oluşumunda 
pek de yararlı olmayacağına ilişkin yeterince güçlü kanıtlar yeni Keynes-gil modelleri ge-
liştiren kuramcılar tarafından ortaya konuldu (Clarida vd., 1999).22 Yeni Keynes-gil dina-
mik stokastik genel denge modelleri ise, çeşitli bakımlardan eleştirilmeye ve değiştirilmeye 
devam ediyor. Ayrıca, 2008 krizi öncesinde makroiktisat literatürünün büyük ölçüde göz 
ardı ettiği (i) rasyonel olmayan beklentiler, (ii) içsel iş çevrimi dalgalanmaları, (iii) gerçekçi 
bilgi yapıları, (iv) çoklu dengeler ve denge seçilimi, (v) “güneş yanığı” dengeleri (“sunspot” 
equilibria) ve (vi) kendisini gerçekleştiren kehanet (self-fulfilling prophecy) gibi çok çeşitli 
konular, bugün, Walras-gil makroiktisat modellerinin geliştirilmesinde dikkate alınan zor-
laştırıcı unsurlar arasında yer alıyorlar.23

4. Sıçramalar için Kuhn, Lakatos ve Laudan
Denemenin bu bölümü, yukarıdaki tarihsel evrim tartışmasının ışığında, genel denge 

analizindeki üç sıçramanın Kuhn’un, Lakatos’un ve Laudan’ın yaklaşımları ile anlaşılıp an-
laşılamayacağını sorguluyor. 

Kuhn ve Lakatos’un yaklaşımlarının iktisat bilimi, iktisatçılar ve iktisat kuramları için 
yararlı biçimde uygulanabilir olmadığına yönelik çok sayıda çalışma var. Coats (1969), ör-
neğin, iktisatta sadece bir devrim olduğunu, onun da Keynes tarafından gerçekleştirildiğini 
iddia ediyor. Bronfenbrenner (1971) Keynesgil devrime ek olarak, 19. yüzyılın marjinalist 
devriminden ve 18. yüzyılın laissez faire devriminden bahsediyor, ancak Kuhn-gil felsefe-
nin, her üç devrim için de, ancak eğilip bükülürse açıklayıcı olduğunu öne sürüyor. Blaug 
(1975) paradigma kavramı iktisada uygulanırken özenli olunması gerektiğini ima ediyor. 
Redman (1991) hem paradigma hem de program kavramlarının iktisada uygulanmama-
sı gerektiğini öneriyor (aktaran Özel, 2000: 266-267). Laudan’ın yaklaşımı ise, iktisatçılar 
tarafından Kuhn-gil ve Lakatos-gil yaklaşımların gördüğü düzeyde ilgi görmese de, onun 
için de öne sürülen olumlu ve olumsuz değerlendirmeler bulunuyor (Pheby, 1988; Hands, 
1996; Köllmann, 2008). 

Drakopoulos ve Karayiannis’in (2005) ayrıntılı gözden geçirmesine göre, ne Kuhn-gil, 
ne de Lakatos-gil bilim felsefelerini iktisada uygulamak yararlı görülüyor. Sorunlardan en 
az ikisi ortak: terminolojinin muğlak olması ve öne sürülen düşüncelerin iktisat bilimi için 
uygun veya açıklayıcı olmaması. Lakatos-gil uygulayıcılar, ayrıca, üç sorunla daha yüzleşi-

22	 Dinamik	stokastik	genel	denge	modellerinin	para	politikası	oluşumunda	nasıl	kullanılması	gerektiği-
ne	yönelik	en	güncel	çözümlemeler	için	Gürkaynak	ve	Tille’nin	(2017)	derledikleri	kitaba	başvurula-
bilir.

23 Çok	sayıdaki	ayrıntılı	çözümleme	için,	Oxford Review of Economic Policy	dergisinin	2018	tarihli	34.	
cildinin	“Makroiktisat	kuramının	yeniden	inşası”	başlığıyla	yayınlanan	1.	ve	2.	sayılarına	başvurula-
bilir.	
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yorlar: sert çekirdek kavramının oynak veya gevşek olması, ampirisizme özgü sorunlar ve 
Lakatos’un felsefesinin, statükonun (yani neoklasik iktisadın) meşrulaştırılmasına zemin 
hazırlaması. Hands’e (1996) göre Laudan’ın felsefesinin ana sorunu, neoklasik iktisadın ras-
yonel seçim çerçevesini bilim insanlarına ve bilime uygulaması; neoklasik iktisadı gerçekçi 
veya yararlı olmaktan alıkoyan sorunlar Laudan’ın bilim felsefesinin zayıflıkları olarak öne 
çıkıyorlar. Ancak terminolojinin muğlak olması ve statükonun meşrulaştırılmasına zemin 
hazırlaması sorunları da eklenebilir. 

İktisat biliminin anlaşılmasında, paradigma ve program kavramlarına ek olarak gelenek 
kavramını da göz ardı etmek gerektiği de ayrıca iddia edilebilir. Eleştirilerin aslında her üç 
yaklaşım için de benzer sorunlara odaklandığını anlıyoruz. Ancak normatif olan ve doğru-
lamacı-yanlışlamacı olmayan bir epistemoloji için elimizde olan en derinlikli yaklaşımların 
bu üçü oldukları da bir gerçek.

Sıçramaların analizine Walras-Pareto sıçraması, yani Lozan Okulu ile başlıyoruz, ancak 
bir konuyu vurgulamak gerekiyor. Bu sıçramanın genel denge iktisatçılığı için başlangıç 
olması, Laudan yaklaşımına uymayacağını daha baştan ima ediyor. Çünkü Laudan’da araş-
tırma geleneği, tanımı gereğince, uzun bir geçmişe sahip olmalı. Bu, kuşkusuz, Lozan Oku-
lu sıçramasının, daha sonradan Laudan-gil olduğu görülecek bir araştırma geleneğinin ilk 
kuramı olamayacağı anlamına gelmiyor. Dönüşümün Kuhn-gil anlamda bir paradigma 
kayması veya bilimsel devrim olup olmadığına gelince, yanıtın olumsuz olduğunu görü-
yoruz. Bunun ana nedeni, Walras’ın saf kuramından önceki dönem için, sınırları normal 
bilim diyebileceğimiz ölçüde iyi tanımlı bir (genel) denge paradigmasının olmaması. Bu, 
kuşkusuz, ortada bir iktisat veya hatta bir denge iktisadı olmadığı anlamına gelmiyor. Üs-
telik, Walras’ın bir öncüsü olduğu marjinalist devrimin Kuhn-gil çerçeveye uyan nitelikler 
taşıdığı ayrıca iddia edilebilir; özellikle de baskın paradigma olmaya doğru göstereceği 
sonraki eğilim bakımından. Ancak, daha açık olarak, Walras’ın veya Pareto’nun katkılarıy-
la biçimlenen genel denge kuramcılığının disipliner matrisini tanımlamanın pek mümkün 
olmadığı, zorlayıp bunu tanımlasak bile Walras’ın genelleştirmelerinin, inançlarının ve de-
ğerlerinin, diyelim ki, Smith’inkilerden veya Ricardo’nunkilerden farklı olup olmadığını 
değerlendirmenin, matematiksel formalizm farkına rağmen, zor olduğu görülüyor. Hatta, 
Walras ve Pareto arasındaki görüş ayrılıkları düşünüldüğünde, tekil bir Walras-Pareto di-
sipliner matrisinden bahsetmek bile zorlaşıyor. Lakatos’un yaklaşımını uygulamaya çalıştı-
ğımızda da benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Eğer Lozan Okulu sıçraması bir bilimsel araş-
tırma programı olsaydı, hem yozlaşan en az bir program ile bir arada gelişmeli, hem sert 
çekirdeği tanımlanabilmeli, hem de zaman içinde bir koruyucu kuşak ortaya çıkmalıydı. 

Aksiyomatik kuram, yani Arrow-Debreu-McKenzie sıçraması için durum biraz daha 
farklı. Burada, sırasıyla Kuhn-gil ve Lakatos-gil yaklaşımların açıklayıcı olduğunu doğ-
rudan iddia eden Dow (1981) ve Weintraub (1985) bulunuyor. Dow (1981) genel denge 
kuramının ideolojik boyutunu ve genel denge iktisatçılarının Görünmez El’e olan inancını, 
Kuhn-gil yaklaşım ile tutarlı bulurken, Weintraub (1985) bir bilimsel araştırma progra-
mı olarak tanımladığı genel denge analizinin sert çekirdeğinin ve pozitif ve negatif buluş 
tekniklerinin, en azından 1954 sıçraması ile tanımlanabilir hale geldiği iddia ediyor; ona 



55

Attar, M. Aykut (2021): “Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel 
Epistemoloji Denemesi”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 38-64

göre Walras’tan Arrow-Debreu-McKenzie’ye uzanan 80 yıllık süreç, çekirdeğin sertleşme 
sürecinden başka bir şey değil. Ancak Dow ve Weintraub’a rağmen, Arrow-Debreu-Mc-
Kenzie sıçramasının da Kuhn-gil ve Lakatos-gil çerçeveler içine sığdırılabilmesi pek kolay 
görünmüyor. 1954 öncesindeki normal bilim nedir? Walras mı, Pareto mu, yoksa Wald 
veya Hicks mi? Ayrıca, bu normal bilim her ne ise, onun çözemeden biriktirdiği ve so-
nunda onu krize sokan anomaliler nelerdir? Peki, Weintraub’da (1985) oldukça metodik 
bir savunusunu bulduğumuz Lakatos-gil açıklama gerçekten tatmin edici mi? Lakatos-gil 
açıklama çeşitli nedenlerle reddediliyor. Rosenberg’e (1986) göre, iktisada uygun olmayış, 
statükoyu meşrulaştırma ve ampirisizme özgü problemlerden muaf olmama; Salanti’ye 
(1991) göre sert çekirdek tanımının sorunlu olması ve sert çekirdek ile koruyucu kuşak 
arasındaki ilişkilerin kavranamayışı; Backhouse’a (1993) göre, Salanti’nin öne çıkardığı ne-
denlere ek olarak, çekirdek tanımının kendisinin açıklayıcı veya yararlı olmayışı. Sonuçta, 
Arrow-Debreu-McKenzie sıçraması için karşılaştırmalı olarak en açıklayıcı olan yaklaşı-
mın Laudan-gil araştırma gelenekleri olduğu görülebilir. Kuhn ve Lakatos’tan farklı olarak, 
Laudan’ın yaklaşımı, 1874’te ortaya çıkan bir iktisatçılık türünün, 80 yıl gibi uzun bir süre 
zarfında, çeşitli zamanlarda ve yerlerde farklı ilerleme hızları gösteren bir gelenek oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Walras ile Pareto arasında, Pareto ile Menger Kolokyumu arasında, 
Menger Kolokyumu ile 1954 arasında, (kuramsal) ilerleme hızları 0’a yaklaşıyor. Bu 80 
yıllık süreç içinde, gelenek hiçbir zaman ampirik problemler tanımlamıyor ve ilerlemenin 
hızlanmasına yön veren şeyin, kavramsal problemlerin çözümlenmesine yönelik formalist 
bir vizyon ve hatta daha açık olarak Bourbaki ilkeleri olduğu anlaşılıyor.24         

Son olarak, Walras-gil makroiktisat sıçraması ile ilgili olarak, Lucas’ın etkisini Key-
nes’inki ile bir tutan yorumlar veya makroiktisattaki devrimlerin Kuhn-gil doğası hak-
kında destekleyici görüşler bulunuyor (Blinder, 1987; De Vroey, 2016). Lucas (1998) ken-
disini bir devrimci olarak değerlendirmediğini bildirse de, etkisinin güçlü bir örneklik 
oluşturduğu da göz ardı edilemez. Üstelik, Lucas eleştirisi (mikro temeller) ve RBH ile 
betimlediğimiz Walras-gil makroiktisat sıçraması için bazı başka Kuhn-gil kategorilerin 
uygulanabileceği de görülüyor. Örneğin, 1970’lerde Walras-gil olmayan makroiktisat para-
digmasının, eğer bu bir paradigma ise, bir krizde olmadığı iddia edilemez. Ancak krizden 
çıkışı sağlayan Walras-gil makroiktisadın, krizdeki paradigmanın biriken anomalilerini 
çözümlemeden bırakarak sadece yeni anomaliler yaratmak üzere baskın bir paradigma 
haline geldiği iddiası tartışmalı olarak kalırdı. Daha açık olarak, Walras-gil makroiktisa-
dın kendisinden önceki onyıllara hakim olan makroiktisattan tamamen ayrı bir paradigma 
olduğunu iddia etmenin mümkün olmadığı görülüyor; Walras-gil makroiktisadın erken 
döneminin tanımlayıcı makalelerinin, kısa dönemde Keynes-gil uzun dönemde ise klasik 
davranış gösteren bir makroiktisat kuramını, mikro temeller ve RBH ile dönüştürdüğünü 
görüyoruz. Dolayısıyla, aynı soruları yanıtlamaya çalışan ve ampirik olarak da, en azın-
dan yapısal ekonometri kapsamında, eşölçülebilir biçimlere indirgenebilecek kuramlardan 

24	 Arrow-Debreu-McKenzie	modelinin	çeşitli	kavramsal	problemlerin	çözülmesi	ile	nasıl	dönüştürüldü-
ğünün	ve	bunun	mekanizma	tasarımı	kuramının	doğuşu	ile	ilgisi	için,	Boldyrev	ve	Ushakov’a	(2016)	
başvurulabilir. 
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bahsediyoruz. Üstelik, Hoover’ın (1991: 373) ikna edici biçimde tartıştığı üzere, Kuhn-gil 
yaklaşım makroiktisatta 1970’lerden sonra olup bitenleri açıklamak için çok basit ve doğ-
rusaldır. Lakatos’a dönersek, yine bir Walras-gil araştırma programından bahsetmek ilk 
bakışta mümkün görünebilir. Bunun, yeni Klasik ve yeni Keynes-gil olan iki farklı kuram-
dan oluştuğu ve en azından post-Keynes-gil makroiktisat programı ile rekabet içinde ol-
duğu iddia edilebilir. Ancak sert çekirdeği Lakatos’taki gibi monolitik ve değişmez biçimde 
tanımlamanın mümkün olmadığı görülüyor. Yeni Klasik ve yeni Keynes-gil kuramların 
sert çekirdeklerinde başlangıçta bile yeterince önemli karşıtlıklar var; aksak rekabet ile fi-
yat ve ücret katılıkları en belirgin olarak öne çıkan karşıtlıklar olsa gerek. Üstelik, zaman 
içinde, farklı modellerin, farklı amaçlarla, farklı kitlelere hitap etmekte kullanılması, sert 
çekirdeklerin değişebildiğini gösteriyor. Hoover (1991: 366) çok çeşitli sert çekirdek ve bu-
luş teknikleri tanımlarının eş ölçüde açıklayıcı olabileceğini ve Lakatos’un perspektifinin 
programın içinde ve dışında nelerin olduğuna yönelik olarak çok keskin sınırlar çizdiğini 
belirtiyor. Yine Laudan’a dönersek; Arrow-Debreu-McKenzie sıçramasında gördüğümüz 
gibi, Kuhn’daki ve Lakatos’taki katı ayrımlar yerine, bir geleneğin uzun dönemli başka-
laşımı ile uyumlu bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Geleneğin problem çözme yeterliğinde 
bir genişleme görüyoruz. Problem çözme yeterliğindeki bu genişleme, mikro temeller ve 
RBH’nin kaçınılmaz olarak yarattığı kavramsal problemler ile biçimleniyor; ampirik prob-
lemler ancak zaman içinde, özellikle de makroiktisat krizleri ve durgunluk dönemleri ile 
ortaya çıkacak.25 Tıpkı 2008 Küresel Finans Krizi’nin, Lucas’ı (2012), iş çevrimi dalgalan-
maları ve krizlerin kökenleri konusunda özeleştiri yapmaya sevk etmesindeki gibi.

Arrow-Debreu-McKenzie sıçramasını en iyi biçimde Laudan-gil yaklaşım ile açıklayın-
ca, Walras-gil makroiktisat da daha kolay biçimde aynı araştırma geleneği içine sığıyor. Bu 
durumda, sıçramaların analizi ile ilgili olarak elimizde kalan son soruyu, yani Walras-Pa-
reto sıçramasını nasıl anlamlandıracağımız sorusunu, en kolay biçimde Walras’a (1874) 
odaklanarak yanıtlayabiliyoruz; Saf İktisat Kuramı’nı geleneğin biricik doğum noktası veya 
büyük patlaması olarak görebiliyoruz. Astronomi için Kopernik’in, mekanik için New-
ton’un, evrimsel biyoloji için Darwin’in yarattığına benzer bir “mucizevi” etkiden bahsedi-
yoruz (Samuelson, 1952; Koppl, 1995). 1874 yılında, matematiksel beceriler ve zengin bir 
sosyal bilim ve ahlak felsefesi vizyonu ile donanmış olan 40 yaşındaki bir Fransız, bir saf 
iktisat kuramı tasarlıyor ve bir ekonomideki tüm piyasalarda fiyatların eşanlı olarak belir-
lenimi konusunu bu kuramın merkezi sorunsalı olarak kabul ediyor. Genel denge kuramı, 
ona göre, şeyler ile şeyler arasındaki ilişkilerle ilgili olan ve fiziksel ve matematiksel olması 
gereken doğal bir bilim. Bu idealizm, gerek amaçlar ve hedefler, gerekse de matematiksel 
formalizm ve metodolojik kurallar ile, Laudan-gil anlamda bir araştırma geleneği doğuran 
şeyin kendisi. Sonraki 150 yıl boyunca, bu gelenek içindeki iktisatçıların değişmeden ko-
rudukları metafizik ve metodolojik kabullerin olmasının, özellikle de (i) tüm piyasalardaki 
fiyatların eşanlı belirlenimi amacından ve (ii) kuramın matematiksel formalizminden hiç 

25	 Aslında	dinamik ve stokastik	olan	genel	denge	modellerinin,	diğer	şeyler	aynıyken,	dinamik	ve	sto-
kastik	olmayanlardan	daha	“gerçekçi”	oldukları,	bu	nedenle	de	ampirik	problemlerin	çözümlenmesi	
açısından	da	yeterlik	genişlemesi	sağlandığı	düşünülebilir.
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vazgeçilmemesinin Laudan-gil açıklama ile daha uyumlu olduğu görülüyor. 2021 yılında 
dünyanın herhangi bir yerindeki bir iktisatçının kuracağı herhangi bir genel denge modeli, 
Walras’ın 1874 yılında dayattığı geleneksel saf iktisat kuramına oldukça güçlü bir biçimde 
sadık kalmak zorunda!

5. Sıçramalar ve Süreklilik için Evrimsel Epistemoloji 
Sıçramaları ve sürekliliği bir arada anlamlandırmak ve açıklayabilmek için elimizde ne 

var? Burada, evrimsel epistemolojik bir yaklaşımı, faydalı bilginin birikiminin tarihsel 
analizinde kullanan bir iktisat tarihçisi olan Mokyr’a (2005) bakıyoruz; onun akıl yürüt-
mesinde öne çıkardığı evrimsel düşünce parçacıklarının kendilerinin, genel denge iktisat-
çılığının evrimsel epistemolojik analizinde faydalı bilgi olarak kullanılabileceği anlaşılıyor. 

Öncelikle, bir bilim insanları topluluğu ve bu topluluğu oluşturan bireyler arasında ağ 
ilişkileri olduğunu varsayıyoruz. Lozan Okulu’ndan Menger Kolokyumu’na, Cowles Ko-
misyonu’ndan Yale ve Stanford’a, oradan da Chicago ve Minnesota’ya ve dünyanın dört bir 
yanındaki başka iktisatçılara uzanan bir ağ bu. Kuşkusuz, her dönemde, topluluğun bazı 
üyeleri ağın daha merkezi bir yerinde olacaklar veya daha fazla üye ile bağlantılı kalacaklar. 

Başlarken, bilginin yaratılması sürecini, bilginin seçilimi sürecinden ayırmak da gere-
kiyor. Seçilim, topluluğun bazı üyelerinin belirli kuramlara inanmayı tercih etmeleri ve 
başka kuramları reddetmeleri süreci. Ancak göreceğimiz üzere, bu tamamen epistemik 
olarak belirlenen bir süreç değil. Bilimsel dergilerimiz ve hakemlik süreçlerimiz var; ancak 
seçilimde, ‘hakikat’ gibi epistemolojik mutlaklar yararlı değiller, çünkü ‘hakikat’ denen şey, 
topluluk üyeleri için, topluluk üyeleri arasındaki bir uzlaşıdan başka bir şey değil. Örneğin, 
koordinasyon başarısızlığı, “güneş yanığı” dengeleri ve kendisini gerçekleştiren kehanet 
gibi zorlu genel denge konuları, uzlaşı ile göz ardı edilmiş olmalılar; bunları çalışmaya 
devam eden genel denge iktisatçıları olsa da, bir süre sonra en azından bazı dergilerin 
editörlerinin ve hakemlerinin, bazı doktora tezi danışmanlarının, bazı işe alım komitesi 
üyelerinin ve bazı National Science Foundation hakemlerinin bu zorlu konuları önemsiz 
bulmuş olmaları gerekir. Daha vahimi, bazı ‘yanlış’ veya ‘kuşkulu’ inançların da takipçileri 
veya savunucuları olabilir. Burada, inanma ile bilme arasındaki fark ortaya çıkıyor; top-
luluk üyeleri kuramlara inanmayı tercih ederlerken, aslında, kuramlar arasında sıralama 
yapıyorlar ve yaygınca kabul edilen bilgi ile yanlış olduğuna yaygınca inanılan bilgiyi ay-
rıştırmak istiyorlar. Yanlıştan ayrıştırılmış bilgiye sıkı (tight) bilgi diyoruz. Örneğin, iş çev-
rimi dalgalanmalarının tamamen reel şoklardan kaynaklandığına güçlü biçimde inanan 
ve uzun süre Edward Prescott’ın öncülük ettiği bir grup Walras-gil makroiktisatçı vardı. 
Onların bu inancı, yeni Keynes-gil genel denge modellerinin (daha) sıkı bilgiler ortaya 
çıkaran aşkın modeller olarak ayrıştırılması ve sonrasında eşitsizlik konularının da çalışı-
labileceği biçimlerde güncellenmesi ile, epistemik bakımdan oldukça anlamsız hale geldi. 
Başka bir örnek ise, neden Laudan-gil bir yaklaşımdansa evrimsel bir epistemolojinin daha 
uygun olduğunu destekliyor. SMD teoreminin ortaya çıkardığı kavramsal problemlerin 
mikroiktisat kuramcılarının ana ilgisini oyun kuramı gibi başka alanlara kaydırdığını gör-
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müştük. Ayrıca bu kavramsal problemlerin tatmin edici denebilecek biçimde çözümlenmiş 
olduğunu da Acemoglu’na (2009) atıfla belirlemiştik (bkz. Dipnot 19). O halde, eğer Lau-
dan-gil yaklaşım yeterince açıklayıcı olsaydı, diğer şeyler aynıyken, mikroiktisat kuramcı-
larının ilgisinin yeniden genel denge kuramına odaklanmasını veya en azından belirli bir 
geri dönüş olmasını beklerdik, çünkü kavramsal problemlerin çözümünün ilerleme hızı-
nı artırması ve rasyonel biçimde anlaşılması mümkün olmalıydı. Oysa, SMD teoreminin 
ortaya çıkardığı kavramsal problemlerle bir kez yüzleşmek, mikroiktisat kuramcılarının 
ilgisinin kalıcı biçimde başka verimli yönlere kaymasına, bu anlamda da beliren bir nite-
liğin tarihsel tesadüflere de bağlı olarak (oyun kuramı veya sözleşme kuramı gibi alterna-
tiflerin yüksek ilerleme hızları vaat etmesine) ortaya çıkmasına neden olmuştu. Kuşkusuz, 
kuramların kabulü veya reddi, yaygınca kabul edilecek sıkı bilgilerin arandığı ve seçildiği 
sosyal de bir ikna etme ve ikna olma süreci. Genel denge iktisatçıları, başka genel denge 
iktisatçılarını, sadece seminerler, konferanslar ve çalıştaylarda değil, bu tür toplantıların 
kokteyllerinde ve akşam yemeklerinde ve 21. yüzyılda #EconTwitter gibi platformlarda, 
bazen şakayla ve bazen de kavgayla ikna ediyorlar.   

Bilginin yaratılması sürecine dönersek, evrimsel epistemoloji, bize varyasyonların bir 
şekilde gerçekleşmesi gerektiklerini gösteriyor, ancak bu varyasyonların ortaya çıkışını 
Darwin-gil anlamda tamamen rassal mutasyonlara indirgeyemeyeceğimiz açık. Mokyr 
(2005) teknoloji tarihine bakarak, inovasyon olmadan varyasyon olamayacağının altını çi-
zer. Bunu doğrudan bilimsel bilgiye uyarlamakta hiçbir kategorik sorun bulunmuyor. Çün-
kü hem teknoloji dediğimiz, özünde, “Nasıl?” sorularına yanıtlar veren bir tür faydalı bilgi-
den başka bir şey değil, hem de daha geniş epistemik şöhret ve daha büyük iktisadi servet 
sahibi olmak isteyen bilim insanları, tıpkı daha büyük pazar payları ve daha yüksek kar pe-
şinde koşan girişimciler gibi “inovasyon”lar, yani makaleler, kitaplar ve projeler yaratmak 
amacındalar. Genel olarak anaakım iktisatta, özel olarak da Walras-gil makroiktisatta, etki 
derecesi yüksek hakemli bilimsel dergilerde yayın yapma aktivitesinin başat ve doktora 
sonrası iş bulma süreçlerinin kurumsallaşmış olduğunu, ayrıca çok sayıda akademik kon-
ferans, bölüm semineri ve elit çalıştayın düzenlenmeye devam ettiğini biliyoruz. Böyle bir 
sistemin, bilimsel bilgi yaratılmasını sadece desteklemediği, aynı zamanda zorunlu kıldığı 
anlaşılabiliyor. Bir karmaşıklık kaynağı şu: bilgi yaratımı için, işbirliği ve rekabet arasında 
veya bilgi saklama ve bilgi paylaşma arasında nasıl bir optimum yakalayacağız? Bir başka 
karmaşıklık kaynağı, sistemin, kariyerinin farklı aşamalarındaki iktisatçılar için farklı içer-
meler ortaya çıkarıyor olması. Doçentlik öncesi dönemde, hem etki derecesi yüksek veya 
çok yüksek dergilerde yayın yapmak ve bir literatürde belirli bir köşeyi kapmaya çalışmak, 
hem de başka bir yere taşınmak, aile kurmak, ev almak vb. kısıtlar var. Doçentlik sonrası 
dönemde, belirli kriterlere uyan yayın yapma kısıtlarının gevşeyebileceğini, gelir elde etme 
amaçlarından daha fazla bilimsel saygınlık elde etme isteklerinin öne çıkabileceğini dü-
şünebiliriz. Daha genel olarak, Mokyr (2005) tarihin, coğrafyanın, kültürün ve tesadüfün 
(ve listeye eklenmesi gereken kurumların), (bilimsel) inovasyonların neler olacaklarını be-
lirlediğini vurguluyor. Yolculuk metaforu kullanıyor Mokyr (2005); sürücüler bir kentten 
diğerine gitmek için, en kısa, en hızlı veya en ucuz yolu tercih edebilirler ve fakat yapılan 
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seçim sürücünün neler bildiğine, neleri sevdiğine ve yollara ilişkin başka koşullara göre de 
değişir. Genel denge iktisatçıları da, Laudan’daki gibi ampirik problemlere veya kavramsal 
problemlere odaklanabilirler. Ancak amaçlar iyi tanımlı problemlere bağlı olmak zorunda 
değil; bazen var olan bir genel denge modelinin daha önce çalışılmamış içermelerini keş-
fetmeye çalışmak istenebilir, bazen aynı olguları daha az sayıda kısıtlayıcı varsayımı olan 
bir model ile açıklamak istenebilir, bazen belirli bir modelin nümerik çözümü için daha az 
işlemci gücü gerektiren bir algoritma tasarlamak istenebilir. Genel olarak, evrimsel episte-
molojide, bilimsel inovasyonun hangi amaçlardan kaynaklanacağını ve nasıl bir epistemik 
hizmet sunacağını Laudan’daki gibi rasyonel bir biçimde öngörmenin mümkün olmadığı 
anlaşılıyor.

Bilginin yaratılması ve bilginin seçilimi süreçlerinde, retorik aygıtlar ve sosyal inşacı gö-
rüşlerin vurgu yaptığı mikro mekanizmalar kaçınılmaz olarak devreye giriyorlar. Mokyr’in 
(2005: 209) örneklerinden genel dengeye uyarlarsak, “Walras demiştir ki ...” veya “ikinci 
model göstermektedir ki ...” veya “tahmin edilen sübjektif iskonto oranı standart hatasının 2.3 
katıdır, dolayısıyla ...” Daha genel olarak, yine Mokyr’ın (2005) vurguladığı gibi, mantıksal 
bir kanıtın ne olduğuna veya bir kanıtın doğru olup olmadığına gerçekten kim karar ve-
recek? Bir konunun otoritesi kim olacak ve farklı konular için otoriteleri kimler atayacak? 
Özellikle anaakım iktisatçıların makale yazımında yaygınca kullanır hale geldikleri LaTeX 
yazılımı başka bir somut örnek; Microsoft Word yerine, kullanımı ilk başlarda daha zor 
olan bir programlama-temelli yazılım neden standart haline geldi? Bir başka somut örnek 
şu: Son yıllarda, anaakım iktisadın en iyi bilimsel dergilerinde, literatür taraması bölü-
münü makalenin giriş bölümünün sonunda bir altbölüm olarak düzenlemek moda oldu. 
Bundan 10 yıl önce böyle bir adet yok iken, kim, neden ve nasıl böyle bir değişimin öncüsü 
oldu? Birkaç dergi editörü veya hakemin önerisi ile mi ortaya çıktı bu yeni stil? Kimlerden 
kimlere, nasıl ve neden aktarılıyor? Bir başka çarpıcı örnek ise, en katı olması beklenecek 
tanımların bile esnetilebileceğini gösteriyor: Lucas (2012) “genel denge modeli” ile kast 
edilenin en basit durumda bilinmeyen sayısı kadar denkleme sahip olan bir model olabi-
leceğini söylüyor. Konvansiyon olarak da niteleyebileceğimiz böyle örnekler çoğaltılabilir; 
hatta Kuhn-Lakatos-Laudan üçlüsünün yaklaşımlarındaki kategoriler ile ve belirli bir mo-
dele veya daha genel olarak bir genel denge iktisatçısının kariyerine odaklanmak suretiyle, 
çeşitli konvansiyonların izi sürülebilir. Ancak herhangi bir konvansiyonun neden ortaya 
çıktığı ve nasıl aktarıldığı yine de tam olarak anlaşılamayabilir çünkü sadece bazı konvan-
siyonlar sistemleştirilmiş (codified) olarak kaydedilir; geleneğin bazı unsurları ancak örtük 
bilgi (tacit knowledge) olarak yayılır veya aktarılır. Örneğin, (genel denge) iş çevrimi mo-
dellerinin nasıl kalibre edileceğine yönelik yeterince ayrıntılı açıklamalar yapan ilk makale, 
ancak 1996’da, yani bu modellerin ilk ortaya atıldıkları dönemden yaklaşık 20-25 yıl sonra 
yazılmıştır (Kydland ve Prescott, 1996). 
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6. Sonuç
Bu denemede ortaya atılan tez şu: Evrimsel bir epistemoloji, genel denge iktisatçılığı-

nın tarihsel evrimini, Kuhn-gil, Lakatos-gil ve Laudan-gil felsefelere kıyasla çok daha iyi 
biçimde anlamamıza ve açıklamamıza imkan veriyor. Yöntemlerin, problemlerin, amaçla-
rın ve ilgilerin Walras’tan itibaren sürekli olarak evrim geçirmeye devam ettiğini ve tipik 
genel denge iktisatçısının da nesilden nesile evrim geçirdiğini görüyoruz. Bu ikili evrim 
boyunca, (i) saf iktisat kuramcılığının mesleğin başat dergilerinde gittikçe daha az yer 
kaplayabildiğini, (ii) 21. yüzyıl anaakım iktisadında merak ve çabanın daha çok saf am-
pirik araştırmalara veya uygulamalı kuram çalışmalarına yöneldiğini ve (iii) mikroiktisat 
kuramcılarının ilgilerinin özellikle 1980’ler ile birlikte oyun kuramı, sözleşme kuramı ve 
eşleşme kuramı gibi başka alanlara kaydığını gözlemliyoruz. 

Bu deneme, anaakım iktisatta, neoklasik iktisatta ve genel denge iktisadında, Kuhn’daki 
gibi ideolojik bağlılıkların ve kör imanın, Lakatos’daki gibi kuramsal ve ampirik dallanıp 
budaklanmaların veya Laudan’daki gibi bazı metodolojik kuralların kabul edilmesine ve ba-
zılarının ise reddedilmesine neden olan pragmatik tutumların olmadığı anlamına gelmiyor. 
Ancak bütüncül olarak açıklayıcı ve tatmin edici olacak bir epistemoloji, genel denge ik-
tisatçılığındaki sıçramaları ve sürekliliği birlikte anlamlı kılmamıza imkan verecek bir yapı 
olmalı. Böyle bir tatmin edici açıklama için, (i) genel denge iktisadının ve genel denge ikti-
satçısının Walras’tan bugüne birlikte evrildiklerini, (ii) genel denge iktisatçısının bir insan 
ve bir bilim insanı olarak, neleri, kimden, neden, nasıl ve kim ile birlikte öğrendiğinin ve 
hangi konvansiyonlara tutunduğunun önemli olduğunu ve (iii) genel denge iktisatçısının 
hangi iktisadi, sosyal, kültürel ve entelektüel çevre içinde var olduğunun onun genel denge 
iktisatçılığı için belirleyici olacağını kabul etmek gerekiyor. Ayrıca, evrimsel bir epistemo-
loji, genel denge iktisatçılarının en azından her zaman rasyonel olduklarını veya olmaları 
gerektiğini dayatmıyor. En önemlisi, genel denge iktisatçılığının evrimsel epistemolojisi, 
genel denge iktisatçılığının kaçınılmaz olarak ilerleme gösterdiği ve göstereceği yönündeki 
katı görüşü de geçersiz kılıyor.

Kaynakça
Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press.
Acharya, S., & Dogra, K. (2020). Understanding HANK: Insights from a PRANK. Econometri-

ca, 88(3), 1113-1158.
Angrist, J. D., & Pischke, J-S. (2010).  The Credibility Revolution in Empirical Economics: How 

Better Research Design Is Taking the Con out of Econometrics. Journal of Economic Pers-
pectives, 24(2), 3-30.

Arrow, K., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Eco-
nometrica, 22(3), 265-290.

Arrow, K. J., & Hahn, F. H. (1971). General Competitive Analysis. Holden-Day.
Arrow, K. J., & Kehoe, T. J. (1994). Distinguished Fellow: Herbert Scarf ’s Contributions to Eco-

nomics. Journal of Economic Perspectives, 8(4), 161-181.
Attar, M. A. (2021). Genel Denge Analizinin Metodolojik Sorunları: Bir Kuram Değerlendirme 



61

Attar, M. Aykut (2021): “Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel 
Epistemoloji Denemesi”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 38-64

Denemesi. Unpublished Working Paper.  
Backhouse, R. E. (1993). Lakatosian Perspectives on General Equilibrium Analysis. Economics 

and Philosophy, 9, 271-282.
Backhouse, R. E., & Cherrier, B. (2017). The Age of the Applied Economist: The Transformation 

of Economics since the 1970s. History of Political Economy, 49(Supplement), 1-33.
Balasko, Y. (2016). Foundations of the theory of general equilibrium, 2nd edition. World Scien-

tific.  
Ballard, C. L., & Johnson, M. (2017). Applied General Equilibrium Analysis: Birth, Growth, and 

Maturity. History of Political Economy, 49(Supplement), 78-102.
Blaug, M. (1975). Kuhn Versus Lakatos, or Paradigms Versus Research Programmes in the His-

tory of Economics. History of Political Economy, 7(4), 399-433.
Blinder, A. (1987). Keynes, Lucas, and Scientific Progress. American Economic Review, 77(2), 130-

136. 
Boldyrev, I., & Ushakov, A. (2016). Adjusting the model to adjust the world: constructive mec-

hanisms in postwar general equilibrium theory. Journal of Economic Methodology, 23(1), 
38-56.  

Bridel, P. (2007). The role of measurement in the construction of the theoretical object and 
how the theoretical object becomes ... measurement. European Journal of Social Sciences, 
XLV(138), 143-152. 

Bronfenbrenner, M. (1971). The “Structure of Revolutions” in Economic Thought. History of 
Political Economy, 3(1), 136-151.

Campbell, D. T. (1960). Blind Variation and Selective Retention in Creative Thought as in Other 
Knowledge Processes. Psychological Review, 67, 380-400.

Cardenete, M. A., Guerra, A.-I., & Sancho, F. (2012). Applied General Equilibrium: An Introdu-
ction. Springer.

Cassel, G. (1932). The Theory of Social Economy. Harcourt, Brace and Company (Original work 
published 1918).

Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 
Perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661-1707.

Clarke, A. C. (1973). Profiles of the Future: An Inquiry into the Limits of the Possible (Revised 
Edition). Harper & Row.

Coats, A. W. (1969). Is There a “Structure Of Scientific Revolutions” in Economics? Kyklos, 22, 
289-296.

Davar, E. (2016). Marx and Input-Output Analysis and General Equilibrium Theory. World 
Review of Political Economy, 7(1), 127-144.  

Debreu, G. (1959). Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. Wiley. 
Debreu, G. (1974). Excess Demand Functions. Journal of Mathematical Economics, 1(1), 15-21.
De Vroey, M. (2016). A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond. Cambri-

dge University Press.
Dietzenbacher, E., & Lahr, M. L. (Eds.) (2004). Wassily Leontief and Input-Output Economics. 

Cambridge University Press.
Dixon, P., & Jorgenson, D. (Eds.) (2012). Handbook of Computable General Equilibrium Mode-

ling. Elsevier.
Dos Santos Ferreira, R., & Ege, R. (2013). General equilibrium as competitive equilibrium: The 

significance of Walras’ achievement from a Cournotian viewpoint. European Journal of the 
History of Economic Thought, 20(4), 625-645.

Dow, S. C. (1981). Weintraub and Wiles: The Methodological Basis of Policy Conflict. Journal 



62

Attar, M. Aykut (2021): “Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel 
Epistemoloji Denemesi”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 38-64

of Post Keynesian Economics, 3(3), 325-339.
Drakopoulos, S., & Karayiannis, A. (2005). A Review of Kuhnian And Lakatosian ‘Explanations’ in 

Economics. History of Economic Ideas, 13(2), 51-73.
Düppe, T., & Weintraub, E. R. (2014). Finding equilibrium: Arrow, Debreu, McKenzie and the 

problem of scientific credit. Princeton University Press.
Duppe, T., & Weintraub, E. R. (2015). Losing Equilibrium: On the Existence of Abraham Wald’s 

Fixed-Point Proof of 1935. History of Political Economy, 48(191), 635-655.  
Eren, E. (2019). Moral İktisadı ve Léon Walras. Yıldız Social Science Review, 5(2), 117-134. 
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. Macmillan & Co. 
Freedman, K. (1999). Laudan’s naturalistic axiology. Philosophy of Science, 66, S526-S537.
Gürkaynak, R., & Tille, C. (Eds.) (2017). DSGE Models in the Conduct of Policy. CEPR eBook.
Hamermesh, D. S. (2013). Six Decades of Top Economics Publishing: Who and How? Journal of 

Economic Literature, 51(1), 162-172.
Hands, D. W. (1996). Economics and Laudan’s normative naturalism: Bad news from instru-

mental rationality’s front line. Social Epistemology, 10(2), 137-152.
Hands, D. W. (2001). Reflection without rules: economic methodology and contemporary science 

theory. Cambridge University Press.
Hands, D. W. (2012). The Rise and Fall of Walrasian Microeconomics: The Keynesian Effect. 

In: Duarte, P. G., & Lima, G. T. (Eds.) Microfoundations Reconsidered: The Relationship of 
Micro and Macroeconomics in Historical Perspective (pp. 93-130). Edward Elgar.

Hicks, J. R. (1939). Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic 
Theory. Clarendon Press.

Hildenbrand, W. (1987). Review of General Equilibrium Analysis: Studies in Appraisal., by E. R. We-
intraub. Journal of Economic Literature, 25(2), 747-749.

Hoover, K. D. (1991). Scientific Research Program or Tribe? A Joint Appraisal of Lakatos and 
the New Classical Macroeconomics. Blaug, M., & de Marchi, N. (Eds.) Appraising Econo-
mic Theories: Studies in the Application of the Methodology of Research Programs. Edward 
Elgar.

Hull, D. (1988). An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development in Science. 
University of Chicago Press.

Jevons, W. S. (1871). The Theory of Political Economy. Macmillan & Co.
Khalil, E. L. (1995). Has Economics Progressed? Rectilinear, Historicist, Universalist, and Evo-

lutionary Historiographies. History of Political Economy, 27(1), 43-87.
Knowles, J. (2002). What’s really wrong with Laudan’s normative naturalism. International Stu-

dies in the Philosophy of Science, 16(2), 171-186.
Koppl, R. (1995). The Walras Paradox. Eastern Economic Journal, 21(1), 43-55.
Köllmann, C. (2008). General equilibrium theory and the rationality of economics. Analyse & 

Kritik, 30(2), 575-599.
Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions, 1st ed. University of Chicago Press 

(Original work published 1962).
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1996). The computational experiment: An econometric 

tool. Journal of economic perspectives, 10(1), 69-85.
Lakatos, I. (1968). Criticism and the Methodology of Scientific Research Programmes. Procee-

dings of the Aristotelian Society, 69, 149-186.
Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: 

I. Lakatos, & A. Musgrave (Eds.) Criticism and the Growth of Knowledge, (pp. 91-196). 
Cambridge University Press. 



63

Attar, M. Aykut (2021): “Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel 
Epistemoloji Denemesi”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 38-64

Lallement, J. (2014). Walras between Holism and Individualism. In: Baranzini, R., & F. Allisson 
(Eds.) Economics and Others Branches - In the Shade of the Oak Tree (pp. 15-30). Pickering 
& Chatto.

Laudan, L. (1977). Progress and Its Problems. University of California Press.
Laudan, L. (1990). Normative Naturalism. Philosophy of Science, 57(1), 44-59.  
Leontief, W. W. (1936). Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of 

the United States. Review of Economics and Statistics, 18(3), 105-125.
Ljungqvist, L., & Sargent, T. J. (2018). Recursive Macroeconomic Theory. MIT Press (Original 

work published 2000).
Lucas, R. E., Jr., (1973). Some International Evidence on Output-Inflation Trade-Offs. American 

Economic Review, 63, 326-334. 
Lucas, R. E., Jr., (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 

42, 103-124.
Lucas, R. E., Jr., (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. In: Brunner, K., & A. Melt-

zer (Eds.) The Phillips Curve and Labor Markets (pp. 19-46). Carnegie-Rochester Confe-
rence Series on Public Policy, 1. Elsevier.

Lucas, R. E., Jr., (1998). Interview with Robert Lucas. In: Snowdon, B., & H. Vane (Eds.) Con-
versations with Leading Economists - Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar.

Lucas, R. E., Jr., (2002). The Industrial Revolution: Past and Future. In: Lectures on Economic 
Growth (pp. 97-188). Harvard University Press.

Lucas, R. E., Jr., (2012). Interview: Robert Lucas on Modern Macroeconomics. Economic Dyna-
mics Newsletter, 14(1).

Mantel, R. R. (1974). On the Characterization of Aggregate Excess Demand. Journal of Econo-
mic Theory, 7(3), 348-353.

Marchionatti, R., & Mornati, F. (2016). Economic Theories in Competition-A New Narrative of 
the Debate on the General Economic Equilibrium Theory in the 1930s. Panoeconomicus, 
63(5), 503-523.

Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic Theory. Oxford Univer-
sity Press.

McKenzie, L. W. (1954). On Equilibrium in Graham’s Model of World Trade and Other Com-
petitive Systems. Econometrica, 22(2), 147-161.

Mokyr, J. (2005). Is there a theory of economic history? In: Dopfer, K. (Ed.) The Evolutionary 
Foundations of Economics (pp. 195-218). Cambridge University Press.

Morgenstern, O. (1941). Professor Hicks on Value and Capital. Journal of Political Economy, 
49(3), 361-393.

Morishima, M. (1989). Ricardo’s Economics. A General Equilibrium Theory of Distribution and 
Growth. Cambridge University Press.

Munz, P. (1993). Philosophical Darwinism: On the Origin of Knowledge by Means of Natural 
Selection. Routledge.

Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29(3), 
315-335.

Negishi, T. (1989). History of Economic Theory. North-Holland.
Niiniluoto, I. (1984) Is Science Progressive? Springer.
Özel, H. (2000). The Explanatory Role of the General Equilibrium Theory: An Outline into a 

Critique of Neoclassical Economics. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dergisi, 18(1), 257-285.

Pareto, V. (1971). Manual of Political Economy. Kelley (Original work published 1906). 



64

Attar, M. Aykut (2021): “Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel 
Epistemoloji Denemesi”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 38-64

Pheby, J. (1988). Methodology and Economics: A Critical Introduction. Macmillan Press.
Radner, R. (1991). Intertemporal General Equilibrium. In: McKenzie, L. W., & S. Zamagni 

(Eds.). Value and Capital Fifty Years Later. Macmillan.
Radnitzky, G., & Bartley, W. W. III, (Eds.) (1987). Evolutionary Epistemology, Rationality, and 

the Sociology of Knowledge. Open Court.
Redman, D. A. (1991). Economics and the Philosophy of Science. Oxford University Press. 
Rizvi, S. A. T. (2006). The Sonnenschein-Mantel-Debreu Results after Thirty Years. History of 

Political Economy, 38 (Supplement 1), 228-245. 
Rosenberg, A. (1986). Lakatosian consolations for economics. Economics & Philosophy, 2(1), 

127-139. 
Salanti, A. (1991). Roy Weintraub’s Studies in Appraisal: Lakatosian Consolations or Something 

Else? Economics & Philosophy, 7(2), 221-234.
Samuelson, P. A. (1952). Economic Theory and Mathematics: An Appraisal. American Econo-

mic Review, 42(2), 56-66. 
Samuelson, P. A. (1967). Marxian economics as economics. American Economic Review, 57(2), 

616-623.
Scarf, H. (1967). On the Computation of Equilibrium Prices. In: Fellner, W. (Ed.) Ten Economic 

Studies in the Tradition of Irving Fisher, John Wiley & Sons.
Schmitt-Grohe, S., & Uribe, M. (2017). Open Economy Macroeconomics. Princeton University 

Press.
Schumpeter, J. A. (2006). History of Economic Analysis. Allen and Unwin (Original work pub-

lished 1954).
Shoven, J. B., & Whalley, J. (1984). Applied general-equilibrium models of taxation and interna-

tional trade: An introduction and survey. Journal of Economic literature, 22(3), 1007-1051.
Shoven, J. B., & Whalley, J. (1992). Applying general equilibrium. Cambridge University Press. 
Sonnenschein, H. (1973). Do Walras identity and continuity characterize the class of commu-

nity excess demand functions? Journal of Economic Theory, 6, 345-354
Stokey, N. L., Lucas, R. E., & Prescott, E. C. (1989). Recursive Methods in Economic Dynamics. 

Harvard University Press 
Von Neumann, J. (1945). A Model of General Economic Equilibrium. Review of Economic Stu-

dies, 13, 1-9 (Original work published 1937).
Wald, A. (1951). On Some Systems of Equations of Mathematical Economics. Econometrica, 19, 

368-403 (Original work published 1936).
Walker, D. A. (2006). Walrasian Economics. Cambridge University Press.
Walras, L. (1954). Elements of Pure Economics (Translated by W. Jaffe). George Allen and Unwin 

Ltd. (Original work published 1874).
Weintraub, E. R. (1983). On the Existence of a Competitive Equilibrium, 1930-1954. Journal of 

Economic Literature, 21(1), 1-39.
Weintraub, E. R. (1985). General Equilibrium Analysis: Studies in Appraisal. Cambridge Uni-

versity Press.
Yalçıntaş, A. (2016) Intellectual Path Dependence in Economics: Why Economists Do Not Re-

ject Refuted Theories. Routledge.  



65

Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: 
The Role of Socio-economic and Non-economic 
Factors – the Dutch Case 

Özge Gökdemir, Department of Economics, İstanbul University, Istanbul,                                   
ozge.gokdemir@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1578-6053

Devrim Dumludağ, Department of Economics, Marmara University, Istanbul,                           
dumludag@marmara.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4366-2317

Abstract

In this paper we investigate the role of socio-economic factors like income, unemployment 
levels and non economic factors such as religion, identity and culture to explain the reasons 
for disparity of happiness levels among Turkish and Moroccan Immigrants in the Netherlands.  
The statistics demonstrate that Moroccans, although they have lower income levels and higher 
unemployment rates than the Turks, are more integrated to Dutch society and their life satisfa-
ction level is higher than the Turks. Drawing on recent research concerning happiness, we can 
consider how certain cultural facts and psychological processes (e.g. adaptation, aspirations, 
and comparisons) might operate in counterintuitive ways for immigrants despite ostensible 
economic gains. In order to examine this dilemma we applied Mann-Whitney U test to reveal 
group differences in relation to life satisfaction levels. 

Keywords: Life satisfaction, Immigrants, Mann-Whitney U test
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Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: 
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Öz

Bu yazıda, Hollanda’daki Türk ve Faslı Göçmenler arasındaki mutluluk düzeyleri eşitsizliğinin 
nedenlerini açıklamak için gelir, işsizlik düzeyi gibi sosyo-ekonomik faktörlerin; din, kimlik 
ve kültür gibi ekonomik olmayan faktörlerin rolü incelenmiştir. İstatistikler, Faslıların Türk-
lerden (ortalama olarak) daha düşük gelir seviyesine ve daha yüksek işsizlik oranına sahip ol-
malarına rağmen, Hollanda toplumuna daha entegre olduklarını ve yaşam memnuniyetlerinin 
Türk göçmenlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Mutlulukla ilgili son araştırmalara 
dayanarak, belirli kültürel faktörlerin ve psikolojik süreçlerin (örneğin, uyum, istekler ve karşı-
laştırmalar) görünürdeki ekonomik kazanımlara rağmen göçmenler için (öngörülenlere aykırı 
şekillerde) işleyebildiğini göstermektedir. Bu ikilemi incelemek için yaşam doyum düzeylerine 
göre grup farklılıklarını ortaya çıkarmak için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 
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Introduction
For several decades, the process of integration of immigrants into a host society has 

received growing interest from many scholars from different areas of research. Studies have 
mostly focused on several socio economic parameters such as income, employment and 
education in the social-integration process of immigrants. Moreover, lately it has become 
increasingly clear that subjective perceptions play important role in the social-integrati-
on process of immigrants. (McMichael and Manderson 2004; Neto 1995, 2001; Safi 2010; 
Verkuyten 2008) Life satisfaction of immigrants turned out to be one of the major aspects 
in integration literature. Especially the relation between life satisfaction and income of 
immigrants was seen as an attractive topic to be studied. However, reasons for group diffe-
rences (in terms of subjective well being) for immigrants in a host country remained one 
of the untouched subjects in the literature.

The main aim of this paper is to reveal the reasons for disparity of life satisfaction levels 
among Turkish and Moroccan immigrants in the Netherlands by focusing especially on 
non-economic factors such as culture, identity and religion. In our survey we compared 
Turks and Moroccan immigrants; the two biggest non-Western immigrant groups in the 
Netherlands. They are comparable in terms of migration history, size, and socio-economic 
status. They share a similar history of labor migration in the 1960s and 70s, a process of 
family reunification and marriage migration. Plus, they face similar problems such as we-
aker socio-economic position, lower education, lower income and fewer job opportunities 
than native Dutch. 

Turks and Moroccans came to the Netherlands in the 1960’s and 1970’s as guest workers 
in Dutch industries. In the Netherlands they brought their families or marriage partners 
from their countries of origin. Most Moroccans and Turks came from the countryside and 
only a small part of them came from towns. The former group, Moroccan Berbers, came 
from the Rif Mountain; whereas the Turkish groups came mainly from central Turkey. In 
the early 1970s, there were 55,000 Turkish and Moroccan guest workers in the Netherlands 
and about 20,000 family members, while 25 years later these ethnic groups, including the 
second generation, accounted for half a million people in total. Moroccan and Turkish 
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immigrants Moroccans and Turks are two of the largest immigrant groups in Netherlands. 
At present 1.7 million people of 16.4 million in the Netherlands originate from or have 
parents from non-Western countries.

Concepts; Methodology and Data
Life became better in most countries in the second half of the twentieth century. Life 

is more satisfying for the average citizen whose average lifetime has also been extended. 
In parallel to these developments, for several decades, there has been a steadily increasing 
interest from scholars in subjective well being researches. It can be argued that individual 
attributes (such as gender, age, income and education), and other characteristics (GDP, 
human development and environmental indexes, religiosity, social capital and quality of 
institutions) are significant predictors of subjective well being (Diener 2009). 

The characteristic measures of Subjective Well Being are obtained through self-reports: 
people are asked to evaluate their lives as a whole or some aspect of it. The questions can 
be relatively straightforward and a widely used one simply asks: ‘taking all things together, 
would you say you are …: very happy, quite happy, not very happy or not at all happy’. Two 
considerations help contain the ostensible anarchy of that definition and associated modes 
of measurement. First, it has been extensively validated (Frey and Stutzer 2002), Second, 
responses are generally comparable, even among individuals from very different contexts: 
most people have high levels of agreement about the sources of happiness, such that pe-
oples’ use of the word points generally to a shared understanding of its referent (Easterlin 
2001). There are of course different approaches to measurement no way in which these 
different approaches would lead to different conclusions for the question posed here, i.e., 
the connection between migration and happiness.

In this survey we used life satisfaction as measures of subjective well being. Life satisfa-
ction is composed of individual responses to the question: All things considered how satis-
fied are you with your life as a whole these days? Respondents were asked to check where 
they were on an ordinal scale ranging from 1 (completely dissatisfied) to 10 (completely 
satisfied).

The data we have analyzed to answer the research questions, were gathered as part of a 
survey about life satisfaction and socio-economic factors in the cities Rotterdam, Amster-
dam, Utrecht, Arnhem and Den Haag in 2010. We choose these cities because like most 
non-Western immigrants, most Muslims live in these four major cities of the country.  

The number of people from each ethnic-cultural group is similar to each other.111 Tur-
kish and 96 Moroccan respondents participated in the survey. The group was divided into 
three subcategories as the first, second and third generations to make meaningful compa-
risons between the different age groups. The first generation consists of people who were 
born in Morocco or Turkey and the second generation consists of people whose at least 
one parent was born in Morocco or Turkey. People of the third generation were born in the 
Netherlands. Second generation makes up the largest group of people under the research 
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(60 per cent). They are the so-called “between generations” referring to the children born 
in Morocco or Turkey. They came to the Netherlands as a result of family reunification 
and the age scale varies from 16 to 40 years old.  Also in Turkish case, 46 respondents are 
female and 65 respondents are male whereas Moroccan sample comprise 55 female and 41 
male respondents. 

Income and Life Satisfaction
From the perspective of economic theory some may expect that cross-national variation 

in subjective well-being is strongly linked with the society’s level of income. In economic 
models scholars generally assume that absolute income levels are the primary determinant 
of individual well-being (Diener 1984; Veenhoven 1991). Most of the findings confirmed 
that at any given point in time in a specific country, people with higher incomes are hap-
pier than people with lower incomes. Income and other economic factors receive a great 
deal of attention in the migration literature – probably because many people assume that 
income is the biggest influence on individual motivations to migrate. 

However, in the case of Netherlands Turkish immigrants doing much better in socio-e-
conomic terms are the least happy and satisfied minority group in the Netherlands. The 
statistics demonstrate that Moroccans, although they have lower income levels and higher 
unemployment rates than Turkish immigrants, their life satisfaction level is higher than 
Turkish immigrants. (Verkuyten, 1986; Cornelisse-Vermaat 2005, FORUM, 2008)

Figure 1: Annual Income of Immigrants in the Netherlands

Source: CBS Statistics, Inkomensongelijkheid; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken, the 
Netherlands, 2009.
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Figure 1 demonstrates that the average annual household income of Turkish immig-
rants is higher than Moroccan immigrants and Non-western immigrants between 2000 
and 2009. In 2010 the average net disposable annual income for Turks and Moroccans 
is estimated at EUR 23,200 and EUR 21,300 respectively, compared with EUR 30,200 for 
native Dutch. Interestingly, in this case, we expect Turkish immigrants with high annual 
income levels to be happier than other non-western immigrants, yet Turkish immigrants 
are the least happy group in the Netherlands.  

Table 1: Percentage Distribution of Annual Income of Turks and Moroccans in the sample

  Turks Moroccans

< 1000 Euros 12.5 23.4

1000-2000 Euros 34.8 48.9

2000-3000 Euros 23.2 18

> 3000 Euros 28.5 9.5

In addition to income approach, several studies in happiness literature put emphasis on 
the negative aspects of unemployment levels on happiness. (Frey and Stuzer, 2002; Gerdt-
ham and Johanesson, 2001) This is because unemployment is associated with low econo-
mic status and low income levels and finally with poor health. (Reijneveld, 1998)

Figure 2: Unemployment levels according to ethnic groups in the Netherlands

Figure 2 demonstrates unemployment levels according to ethnic groups in the Nether-
lands. The native group has the lowest unemployment rates for all years. They find higher 
positions in many areas than minority groups. In contrast to the natives, minority groups 
mostly get a lower position, work to a greater extent in short term, flexible jobs. Short term 
and flexible job mean that immigrants are more vulnerable to dismissal during times of 
declining employment than native Dutch employees. Their average hourly wage is substan-
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tially lower. Unemployment levels of Turkish immigrants were lower than Moroccan group 
between 2001 and 2010. Unemployment in these two groups peaked in 2004 and then fell 
gradually. However, unemployment has risen again as a result of the recession in 2009.  In 
2010 unemployment in the Netherlands as a whole increased from 4.4 to 4.8 percent. Et-
hnic minorities accounted for one quarter of this increase, even though they only form 10 
percent of the working population. 

Our findings are parallel with CBS statistics in regard to unemployment. According to 
our survey results % 13.6 of Turkish migrants are unemployed and %20 of Moroccans are 
unemployed. 

Table 2: Percentage of Unemployed and Employed Turks and Moroccans in the Sample

 % Turks (n=111) Moroccans (n=96) 

Unemployed 13.6 20 
Employed 86.3 80 

Furthermore, several studies in happiness literature indicate that self-employed are 
more satisfied with their lives than wage-earners are. (Anderson, 2005)  This is related to 
being independent, able to decide working hours, flexibility etc. CBS statistics reveal that 
Turks are more likely to be self-employed than the native Dutch and Moroccan immig-
rants. 

Figure 3: Number of Self Employed  Turks-Moroccans-Native Dutch 

The main reasons among Turks and Moroccans for starting a business are the will to 
succeed, exploiting market opportunities, the desire for financial independence, and using 
one’s personal talents. First generation non-Western entrepreneurs tend to start up small 
retail and restaurant businesses. The main motives for the first generation entrepreneurs 
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are: the relatively limited value of educational qualifications obtained abroad and the desire 
to acquire social status. Second generation non-Western entrepreneurs start up businesses 
roughly in the same industries as native Dutch entrepreneurs. In addition, second genera-
tion entrepreneurs choose to start up more knowledge intensive businesses: they are more 
inclined to start up consultancy or IT- firms, whereas the first generation is more likely to 
start up cleaning firms or job agencies. 

After all economic indicators mentioned above we expect immigrant groups with hig-
her income and entrepreneurship levels and lower unemployment rates are happier than 
low income groups. However, our findings reveal that subjective well being of Moroccan 
immigrants is higher than Turkish immigrants. According to the survey results means for 
life satisfaction are 7.7 for Moroccan immigrants and 6.8 of 10 points scale for the Turkish 
immigrants.

Table 3: Life Satisfaction Levels in the Sample

  Turks Moroccans 

Sample 111 96 
Mean 6.41 7.22 

Std. Dev. 1.708 1.641 

Gokdemir and Dumludag (2011) investigated the role of several socio-economic and 
non-economic factors such as absolute and relative income, education and religion to exp-
lain the differences of happiness levels of Turkish and Moroccan Immigrants (for the same 
groups) in the Netherlands by using ordered logit model. The result is based on the exis-
tence of a positive relationship between absolute income and life satisfaction for Moroccan 
immigrants. Absolute income in Turkish case is not statistically significant. For Moroccan 
case, absolute income positively and significantly correlated with life satisfaction. On the 
other hand there is a statistically significant and negative relationship between life satisfa-
ction and relative income for both groups. 

As expected, upward comparison is negatively correlated with reported satisfaction with 
life. Immigrants, who had a relatively higher position in Turkey, find themselves in a lower 
position in country of destination. This leads Turkish immigrants to compare themselves 
with the Dutch (who gradually have higher positions) and as a result, without the positive 
effects of absolute income, life satisfaction of Turkish immigrants remains lower than the 
Moroccan group. The results support the proposition stated above, that people’s subjective 
well-being is negatively affected by their income comparison level, controlling for the effect 
of absolute income and other individual characteristics.

The result for Turkish case is in accordance with strict version of Easterlin’s hypothe-
sis—that, given their places in the income distribution, people don’t care at all about their 
absolute incomes—. It is not the absolute level of income that matters most, but rather one’s 
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position relative to other individuals. On the other hand, for Moroccan case, both absolute 
income and relative income matter but coefficient of relative income is much smaller than 
absolute income: the coefficient of absolute income is 1.069 whereas the coefficient of re-
lative income is 0.599. 

In brief, it can be argued that high income levels, low unemployment rates, and high entrep-
reneurship rates can make people better off, but do not always lead to an increase in well-be-
ing. One’s life satisfaction is determined not just by income but also by a variety of non-ma-
terial factors as well: family relationships, community, health, religion, etc. (Layard 2005) 
Therefore in this paper we intend to extend the subject beyond income effects and search 
for the role of non economic factors such as identity, belonging, language, religiosity and 
culture in order to explain the disparity of life satisfaction levels among Turkish and Mo-
roccan immigrants. 

The data used in this paper was collected via questionnaire survey.  As the acquired 
data was non-parametric comparison between two groups (Turks and Moroccans in the 
Netherlands) were performed using Mann-Whitney u test. The differences were accepted 
as significant when the p values were below 0.05. 

Table 4: Mann-Whitney U Test Results

  U Z P
Generation 4745.000 -1.320 .187
Education 4762.500 -1.114 .265

Gender 5214.500 -.007 .994
Health 4149.000 -2.812 .005

Life Satisfaction 3434.500 -4.328 .000
Religion 4140.000 -2.421 .015

Belonging 3336.000 -4.661 .000
Identity 3038.500 -5.876 .000

Language speaking at home 2518.500 -7.531 .000
Media 2448.000 -7.087 .000

Income 3645.500 -3.897 .000
Perceived Discrimination 3616.500 -4.19 .000

From Mann-Whitney U test 9 significant differences was found between Turkish and 
Moroccan Immigrants answers. The descriptive statistics of life satisfaction and significant 
variables were given below. 
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Health and Life Satisfaction
Health is one of the dominant concerns in most people’s lives (Easterlin, 2001) and has a 

strong positive effect on life satisfaction and happiness. (Van Praag and Ferrer-i Carbonell, 
2004; Ruhm, 2003) However the relationship between health and life satisfaction is comp-
licated. People who are chronically ill can adapt to the situations of discomfort. (Groot, 
2000) We wanted to find out the health status of the respondents as poorer health plays an 
important role to explain lower life satisfaction of immigrants. 

The descriptive statistics of life satisfaction and health among Turkish and Moroccan 
immigrants from the survey has given above. From the statistics it can be clearly seen that 
respondents who report higher health status also report higher life satisfaction levels. In 
addition, Moroccans who have health problems are more satisfied with their lives than 
Turks and also Moroccans who have excellent health status are more satisfied than Turks. 

Table 5: Descriptive Statistics of Health and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D.

Turks

Poor 10 4.2 2.201

Fair 31 6.58 0.807

Good 58 6.5 1.74

Excellent 12 7.25 2.006

Moroccans

Poor 21 6.71 2.077

Fair 57 7.19 1.481

Good - - -

Excellent 18 8 1.275

Religion and Life Satisfaction
From the literature many studies show a positive impact of religion on life satisfaction 

(Koenig et al., 2001; Cohen, 2002; Myers and Diener, 1995). In some studies life satisfa-
ction and happiness are positively associated with the density of attendance at worship 
services (Ferris, 2002). We measured this by using questions related to religious activities.  
We asked to our respondents how often (never, sometimes, most of the time, always) do 
involve in religious activities (include:  participate in Ramadan, visit a mosque, pray five 
times a day etc). 

There are eight non believers in the Turkish group however there is no any non believer 
in the Moroccan group. Believers who declared that they were always involved in religious 
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activities are the most satisfied people in our survey. And the percentage of the believers 
who were always involved in religious activities in Moroccan group is higher than the 
Turkish group.

Table 6: Descriptive Statistics of Religion Activities and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D

Turks

Non believer 8 6.37 1.87

Believer but not involved in 
religious activities 28 6.61 1.22

Believer not often involved in 
religious activities 31 6.39 1.17

Believer and often involved in 
religious activities 30 5.6 2.19

Believer always involved in 
religious activities 14 7.71 1.93

Moroccans    

Non believer _ _ _

Believer but not involved in 
religious activities 14 6.21 2.04

Believer not often involved in 
religious activities 37 7.38 1.38

Believer and often involved in 
religious activities 22 7.36 1.7

Believer always involved in 
religious activities 23 7.5 1.53

Belonging, Identity and Life Satisfaction
Another important fact for immigrants is belonging to a place which affects both life 

satisfaction and integration process of immigrants. We initially focused how strongly do 
members of Turkish and Moroccan communities in the Netherlands have a sense of the 
national (Netherlands) identity, the regional identity (Holland, Limburg, and Groningen 
etc.) and the local identity (of Rotterdam, Amsterdam, and Utrecht etc). Second we exami-
ne the relationship between belonging and life satisfaction. Migrants who feel belonging to 
host country are expected to integrate successfully and expected to report higher levels of 
life satisfaction. Immigrants who state that they feel as a part of city that they reside in are 
expected to declare lower life satisfaction levels than the former group. 

We have found that those from Moroccan backgrounds have a much stronger sense of 
Dutch identity than do those from Turkish backgrounds. As expected, Turks who have a 
sense of the national (Netherlands) identity are more satisfied with their lives than other 
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Turks who have a regional identity. However Moroccans who have a sense of national 
identity are much more satisfied with their lives than all others.  Feeling as a part of the 
Netherlands gradually may lead to an interest in Dutch politics; however, especially Tur-
kish immigrants know a lot more about political parties in Turkey than in the Netherlands. 
For most of them Dutch politics is a little known matter. 

Table 7: Descriptive Statistics of Belonging to a place and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D.

Turks

Local 65 6.25 1.912

Regional 21 6.33 1.528

National 25 6.84 1.463

Moroccans 

Local 21 6.19 2.015

 Regional 38 7.37 1.496

National 37 7.69 1.261

Survey results also demonstrate that Turkish and Moroccan minorities differ greatly 
in the extent to which they identify themselves as being members of Dutch society or 
members of their own ethnic group. Table below demonstrates that those from Moroccan 
backgrounds have a much stronger sense of being Muslim than do those from Turkish 
backgrounds. Fifty-eight percent of the Turks in the Netherlands identify themselves as 
Turks and only 12 percent of them regard themselves as being part of the Dutch society. 

For Turks, there is a strong sense of national pride. This connects them strongly with 
one another, even abroad. For Moroccans is that positive collective self-consciousness is 
considerably lower (Buijs & Nelissen, 1994). This will derive less Moroccan identity to their 
country of origin. 

On the other hand life satisfaction levels interestingly increases as the immigrant group 
feels as a part of Dutch society. While Turkish immigrants who identify themselves as 
Turkish have average life satisfaction level of 6.31, whereas who feel themselves as part 
of Dutch society declare an average life satisfaction level of 8. Another interesting issue is 
immigrants who identify themselves as Muslims are much happier than immigrants who 
identify themselves Moroccan or Turkish. Religiosity also is an important fact here. 
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Table 8: Descriptive Statistics of Identification and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D.

Turks

Turkish 71 6.31 1.704

Muslim 38 6.47 1.871

Dutch 2 8 0

Moroccans

Moroccan 21 7.19 1.289

Muslim 70 7.23 1.738

Dutch 4 7.5 1.732

For Turks, the history shows the extent of the culture, and they develop a strong iden-
tity and are “proud” due to the fact that Ottoman Empire existed for several centuries. On 
the other hand, Moroccans are from the old colonies of France and Spain. After Morocco 
became independent in 1956, Moroccan culture wasn’t established promptly. Moreover, 
there is a great division among villages and Berber tribes. Hence the influence of the past 
on Moroccan immigrants is quite negative in the sense that they had a lower statue and 
oppressed culture, whereas the past for Turks contributed to a strong identity and pride for 
their nation. 

Language and Life Satisfaction
In the literature knowledge of host countries language is frequently cited determinant of 

a sense of ethnic identity. A lack of language skills reduces immigrant’s chances of finding 
a job, and attaining a higher position and it is associated with significant reductions in 
income. Insufficient command of the Dutch language is limited to people with a non-wes-
tern background born outside the Netherlands. Also it is a directly observable and crucial 
factor in the interaction between ethnic minorities and their Dutch surroundings. Turkish 
immigrants value their language as an ethnic core value. In addition most of these immig-
rants prefer to speak Turkish, and often leave or (cause people to leave the group) by that 
way non-Turkish people in the group feel excluded. (Dorleijn & Nortier, 2008)

For this reason we wanted to find out which language do respondents most often speak 
at home. Language choice at home refers to the language the person speaks most often 
at home at the time of data collection. For a person who lives alone, the language spoken 
most often at home is the language in which he or she feels most comfortable. 

As known this outcome is one of the most important determinants for immigrants, as it 
also affects the speed of integration and assimilation and level of life satisfaction. (Chiswi-
ck, 1978, Dustman, 1994)
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Our findings reveal that language choice at home for Turks is Turkish on contrary for 
Moroccans is Dutch. More than 85% of Turks speak Turkish but more than 60% of Moroc-
cans prefer to speak Dutch at home. For Turks and Moroccans who speak Dutch at home 
are more satisfied with their lives than others. 

Table 9: Descriptive Statistics of Language Speaking at home and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D.

Turks

Mother language 95 6.32 1.798

Dutch 15 6.87 1.407

Moroccans

Mother language 36 6.69 1.77

Dutch 60 7.56 1.465

The official language of Morocco is Arabic. This language, however almost exclusively 
is spoken in the cities. However, forty to fifty percent of the approximately 25 million in-
habitants speak one of three Berber languages. Two thirds of Moroccan immigrants in the 
Netherlands come from the Rif Mountains, where mainly Berbers live. Therefore in the 
Netherlands Dutch language played a unifying role for the Moroccans speaking different 
dialects. Even in the Moroccan mosques prays and speeches are given in Dutch. 

Following Media and Life Satisfaction
Nowadays with the new technologies in media such as satellite dishes and internet broke 

down all borders and provided the immigrants a stronger influence on developments at 
their own countries. Studies in the literature have shown the consumption of media in the 
majority language as an important determinant of the integration process of minorities 
(Sinardet & Mortelmans, 2006; Peeters & D’Haenens, 2005; Clement et al., 2005;) 

For this importance our survey had to include the consumption of Dutch media as an 
indicator of the degree to which members of immigrant communities have contact with 
the majority culture. 

Our findings reveal that more than %50 of Turks prefer to follow Turkish Media in Tur-
key on contrary 80% of Moroccan Migrants prefer to follow the Dutch Media. Moroccans 
who prefer to follow the Dutch Media are the most satisfied people with their lives than 
others.
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Table 10: Descriptive Statistics of Media Consumption and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D.

Turks

Dutch Media 37 6.43 1.692

Turkish Media in the Netherlands 18 6 1.97

Turkish Media in Turkey 56 6.5 1.737

Moroccans

Dutch Media 77 7.42 1.592

Moroccan Media in the Netherlands 8 6.25 1.389

Moroccan Media in Morocco 10 6.6 1.838

Numerous studies have identified the consumption of media in the majority language as 
an important determinant of the integration process of ethnic-cultural minorities, and in 
particular their sense of identity. (Peeters & D’Haenens, 2005; Clement et al., 2005)

It is therefore of some importance that our analyses should include consumption of 
Dutch language media as an indicator of the degree to which members of immigrant com-
munities have contact with the majority culture. Our findings reveal that most of the Mo-
roccan immigrants follow Dutch media in the Netherlands and they are the happiest group 
in this category. Due to lack of strong national proud, lack of unifying language of country 
of origin Moroccan immigrants mostly follow Dutch media in the Netherlands.  

Discrimination and Life Satisfaction
We also examine differences in perceived discrimination. Perceived discrimination is 

an individual’s perception that he or she is treated unfairly because of his or her group 
membership (Sanchez and Brock, 1996; Mirage, 1994). When individuals feel that they are 
mistreated because being a membership of a group, they often feel alienated, angry and 
sad. Social psychologists and sociologists have also investigated the effects of discriminati-
on on well-being. A direct relation has been found between perceived discrimination and 
mental health, social stress, depression, for ethnic and racial minorities. (Vega and Rum-
baut 1991; Sellers et al. 2003 Neto 1995, 2001; Taylor and Turner 2002) For this reason we 
asked our respondents have they ever perceived discrimination at any point in their lives 
as a minority in the Netherlands? 

For Turkish migrants 65% of them declared that they have perceived discrimination on 
contrary 63% of Moroccans did not perceive any discrimination. Turks who felt discrimi-
nation are not satisfied about their lives and they are the least satisfied people in our samp-
le. Moroccans who haven’t ever perceived discrimination are the most satisfied people in 
our sample. 
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Table 13: Descriptive Statistics of Perceived Discrimination and Life Satisfaction

Migrants Sample Mean S.D.

Turks 

Discrimination exists 70 6.19 1.928

Doesn’t exist 40 6.76 1.356

Moroccans

Discrimination exists 36 6.83 2.145

Doesn’t exist 59 7.47 1.18

Conclusion
The overall results of this paper indicate that Turkish immigrants report much lower 

levels of life satisfaction than Moroccan immigrants in the Netherlands. These findings 
support the findings of previous researches. (Verkuyten, 1986; Cornelisse-Vermaat 2005, 
FORUM, 2008) 

Typical socio-economic factors like income, unemployment levels and entrepreneur-
ship levels have failed to explain why Turkish immigrants are the least happy immigrant 
group in the Netherlands. As the tables and figures demonstrated, Turkish immigrant 
groups’ income, employment and entrepreneurship levels are much higher than Moroccan 
immigrants in the Netherlands, yet their happiness level is not high as expected from the 
neoclassical economics perspective. 

In this paper we wanted to search for possible explanations for this disparity. We found 
that on the contrary to mainstream economic approach, absolute income effect for Turkish 
immigrant was insignificant. On the other hand relative income effect which mostly expla-
ins the low level of life satisfaction matters for Turkish immigrants. 

We believed that there may be other facts beyond absolute income and relative inco-
me effects explaining the disparity.  Therefore we investigated the role of religion, media, 
language, identity and discrimination to explain the different levels of life satisfaction for 
immigrant groups. 

Although poorer health plays an important role to explain lower life satisfaction, Mo-
roccans who have health problems reported higher satisfaction levels. Strong sense of 
“Dutch” identity has found a positive effect on life satisfaction. Moroccans have a strong 
sense of Dutch identity but also they are more satisfied with their lives than Turks who 
have strong sense of Dutch identity. Another significant finding is that immigrants who 
identify themselves as Muslims are much satisfied than immigrants who identify themsel-
ves Moroccan or Turkish.  
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Table 2: Logit estimation results for the probability of completing 5th grade (ages 12-18)

5th grade completion
5th grade completion 
Having ever-attended 

school
Coefficient 

estimates
(1)

Marginal 
effects

(2)

Coefficient 
estimates

(3)

Marginal 
effects

(4)
Father died before child turned 12 -0.633** -0.034* -0.783** -0.033*

(0.286) (0.018) (0.316) (0.017)
Age (ref. age 12)

Age 13 0.657*** 0.026*** 0.792*** 0.023***
(0.133) (0.005) (0.144) (0.004)

Age 14
1.186*** 0.041*** 1.414*** 0.034***
(0.142) (0.004) (0.169) (0.003)

Age15
1.236*** 0.042*** 1.677*** 0.038***
(0.134) (0.004) (0.171) (0.003)

Age 16
1.182*** 0.041*** 1.621*** 0.037***
(0.149) (0.004) (0.187) (0.003)

Age 17
0.948*** 0.035*** 1.354*** 0.032***
(0.205) (0.006) (0.276) (0.005)

Age 18
1.110*** 0.038*** 1.457*** 0.033***
(0.220) (0.006) (0.292) (0.004)

Boy child
0.515*** 0.023*** 0.248** 0.008**
(0.092) (0.004) (0.109) (0.004)

Mother’s age
0.004 0.000 0.015 0.000

(0.012) (0.001) (0.014) (0.000)

Mother’s years of schooling
0.065*** 0.003*** 0.077*** 0.003***
(0.025) (0.001) (0.028) (0.001)

Mother’s mother tongue not 
Turkish

-0.109 -0.005 0.096 0.003
(0.198) (0.009) (0.234) (0.008)

Father’s age 0.021** 0.001** 0.012 0.000
(0.009) (0.000) (0.009) (0.000)

Father’s years of schooling
0.121*** 0.005*** 0.099*** 0.003***
(0.020) (0.001) (0.023) (0.001)

Father’s mother tongue not Turkish
-0.512** -0.023** -0.477** -0.016*
(0.199) (0.009) (0.239) (0.008)
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The death of a parent in childhood is one of the most tragic events a child can experience. 
In this paper, we use three rounds of the Turkey Demographic Health Survey (DHS) and 
investigate whether children’s schooling is negatively affected due to paternal death. We 
find that paternal orphans fare worse in three out of the four outcomes considered. While 
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1. Introduction
There are 140 million children worldwide who have lost either one or both parents (Uni-

cef, 2019). The prevalence of orphanhood is particularly high in South Asia and Africa, 
where there are 61 million and 52 million orphans, respectively. The death of a parent may 
put children at risk for a number of adverse outcomes. Bereaved children are documented 
to experience various physical and psychological problems both immediately following the 
death of a parent and sometimes much later (Osterweis et al. 1984). What we are interested 
in understanding in this paper is whether the schooling outcomes of children suffer due 
to paternal death. Schooling is an important outcome to consider, particularly in a deve-
loping country context, such as Turkey, where life outcomes heavily depend on the level 
of educational attainment in childhood and where, remedying any short-fall later in life is 
quite difficult. Indeed, even in developed countries where adult education and training are 
more accessible, the returns to remedial education programs are low (Cunha et al. 2006).  

In this paper, we study the schooling outcomes of children who have lost their father 
before turning 15, a particularly important period for the development of cognitive and 
non-cognitive skills. We focus on paternal loss primarily because of data availability; we 
use the Demographic Health Survey (DHS) of Turkey, which provides information on 
marriage history of women of reproductive age, the main target group of DHS, through 
which we determine the year in which the child’s father passed away. The data also provide 
information on the schooling outcomes of children in terms of school grades completed. 
As school outcomes, we consider 5th and 8th grade completion, total years of schooling 
completed and having ever attended school. The time of maternal death is not available in 
the data.  

Father’s death may affect the schooling outcomes of children for various reasons. One 
possible reason is the deterioration in household income. Fathers are the main breadwin-
ners in countries like Turkey, where maternal employment is very low and the segmen-
ted nature of the labor market translates into differential access to the formal insurance 
systems. Similar to many Southern European countries, Turkey’s social protection system 
is heavily linked to formal employment. Children with formally employed fathers would 
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be entitled to receive survivor benefits in the event of their father’s death but not child-
ren whose fathers are informally employed.2 Non-contributory social assistance programs 
offer only limited support. Although public schools are free of charge in Turkey, various 
school expenditures from transportation to school supplies impose costs on families. 

Apart from economic reasons, negative physical and psychological effects suffered by 
children may result in poor school performance. Bereaved children are documented to 
show regressive behavior and aggression, suffer from sleeping disorders, appetite loss and 
exhaustion, experience anxiety attacks, and have difficulty concentrating (Osterweis et al. 
1984). Furthermore, the lack of a father’s guidance, changes in living arrangements and 
maternal preferences towards child’s schooling, increased time pressure on the surviving 
mother and therefore, less parental time devoted to children may bring about withdrawals 
from school. Although the emphasis in the child development literature is on the impor-
tant role played by mothers in children’s development outcomes, there is growing evidence 
that paternal engagement is also important, and that fathers make a unique contribution 
to child outcomes after controlling for the influence of mothers (Lamb 1997; Rohner and 
Veneziano 2001; Videon 2005). Recent evidence shows that children with involved fathers 
are less likely to make adverse behavioral choices, less likely to experience emotional and 
behavioral problems and are more cognitively and socially competent (Jeong et al. 2016). 
Cunha and Heckman (2007) argue that parental influences are key in child development 
and abilities beget abilities and are created and not solely inherited. They find that ability 
gaps between individuals and socio-economic groups open up early in life, suggesting the 
importance of early investments and interventions.    

Factors that may mitigate the adverse shock experienced by children and the surviving 
parent include support from extended family and friends. However, such informal chan-
nels are shown to work more effectively when there is reciprocity, which is more likely 
when the shock is temporary than permanent (Townsend 1995; Curley et al. 2010). Scho-
ol-age children may also benefit from formal and informal support mechanisms at school. 
Teachers may tolerate the poor academic performance of bereaved children so that they 
may not face serious consequences in terms of grade advancement and provide emotional 
support that help keep children in school.

Our results suggest that paternal orphans fare worse in terms of three out of the four 
outcomes considered. While father’s loss does not affect whether children ever-attend 
school, it reduces the likelihood that they finish the 5th and 8th grades so that by age 15-18, 
they complete 0.41 of a year less schooling as compared to non-orphans. The rich nature 
of the data we employ allows us to control for large number of family-level factors such as 
parental age, education, sibship size and household wealth that are shown to explain much 
of the variation observed in children’s education outcomes. Hence, the effects that we ob-

2	 In	2013	in	Turkey,	only	29.4	percent	of	married	women	of	working	age	(15-64	years)	were	employed,	
which	includes	unpaid	family	workers	who	made	up	38	percent	of	employed	women.	In	the	same	
year,	26.4	percent	of	adult	men	were	working	without	any	social	security	coverage.
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serve are net of these factors and suggest that father’s loss extend beyond an income shock. 
As suggested by the child development literature, father absence at young ages impact on 
children’s lives negatively as a source of love and guide is lost, which reflects on their school 
outcomes.   

The paper is organized as follows. In Section 2, we discuss the findings in the literatu-
re on the impact of parental death on child schooling outcomes. In Section 3, we briefly 
describe the schooling system in Turkey. In Section 4, we explain the data we use and 
present the basic descriptive statistics. Section 5 is on the methodology employed in the 
paper. Section 6 presents the results in three subsections: having ever-attended school and 
completion of grade 5, completion of grade 8, and years of completed schooling. Section 
7 concludes.

2. Empirical Literature
The empirical literature on the effect of parental death on children’s schooling outcomes 

mainly comes from sub-Saharan Africa, where the prevalence of orphanhood among scho-
ol-age children is high due to the HIV/AIDS epidemic. The findings of this literature are 
mixed. Case, Paxson and Ableidinger (2004) find for 10 sub-Saharan countries that orphan 
status is negatively associated with children’s school enrollment, especially for those who 
are double orphans. The results suggest that the effect cannot be solely attributable to lower 
household incomes of these children but to their relatedness to household heads. Children 
who live with distant relatives or heads who are not related to them fare worse. Roby et al. 
(2016) examining the progress made in Millennium Development Goals in sub-Saharan 
Africa, also highlight that despite significant improvements in closing the disparity based 
on orphan status, children who live with non-relatives still fare worse. Controlling for hou-
sehold poverty, Operario et al. (2008) find the likelihood of compulsory school completion 
to be lower among young women (16-24 years) in South Africa who had experienced ma-
ternal or paternal loss during school-age years (before age 16) but not among young men. 
Case and Ardington (2006) find for children (ages 6 to 16) in KwaZulu-Natal, South Af-
rica that maternal death leads to fewer years of completed schooling, lower probability of 
school enrollment and lower school expenditures for enrolled children, whereas paternal 
death is not found to be directly associated with the schooling outcomes of children. Ha 
et al. (2015) find that orphans are more likely to drop out of school in Zimbabwe, double 
orphans faring particularly worse than either maternal or paternal orphans. Beegle et al. 
(2010) find for northern Tanzania that maternal (but not paternal) death leads to worse 
schooling outcomes as measured by completed years of schooling. Ainsworth et al. (2005), 
on the other hand, do not find evidence that orphaned children (ages 7-14) enrolled in 
primary school in north-western Tanzania have a higher probability of school drop-out. 
Instead, there is evidence for delayed school entry for children who experience maternal 
loss and those from poorer families. A reduction in school hours prior to parental death is 
also observed among enrolled children. 
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The literature outside of Africa is slimmer due to the infrequent nature of the event and 
the need for a large enough data set to have enough number of observations who have 
experienced the event.3 Grogger and Ronan (1995) using a rich longitudinal data set from 
1979 to 1988 in the US find that each additional fatherless year lowers educational atta-
inment of children by six-tenths of a year. Gertler et al. (2004a) merging three rounds of 
Indonesia’s National Socioeconomic Survey find that a recently orphaned child is on ave-
rage two times more likely to leave school compared to another child with living parents. 
The effect is found to be larger for children who progress from primary to junior secondary 
and from junior secondary to secondary. In another study, Gertler et al. (2004b) find for 
Indonesia and Mexico that it is less likely for children with a deceased parent to start school 
and more likely for them to drop out. Controlling household income does not change the 
results leading the authors to conclude that along with monetary aid, emotional support 
needs to be offered to bereaved children. Cas et al. (2014) examining parental death on the 
wellbeing of children aged 9–17 in Aceh, Indonesia, following the Indian Ocean tsunami 
in 2004 find children’s school enrollment to be negatively affected, with particularly large 
effects for older children. Adda et al. (2011), on the other hand, find for Sweden that the 
death of either parent during the human capital formation years (i.e. before age 18) has a 
small negative effect on completed years of schooling in Sweden. 

We contribute to this literature by offering a case study from Turkey. The experience of 
children in Turkey is likely to be shared by others in similar contexts where formal social 
protection systems may fall short of shielding orphans from financial hardship and where 
prime-aged adult deaths are often due to a sudden acute illness or an accident rather than 
a long illness such as AIDS that may itself affect children in various ways even before the 
passing away of the parent. Turkey is also interesting given the primacy attributed to mot-
hers in the care of children and fathers assuming a secondary role. Furthermore, given the 
high returns to education in Turkey (Montenegro and Patrinos, 2014), it is crucial to track 
the school outcomes of orphan children.

3. Background information on schooling in Turkey
Children typically start school at age 6 and are expected to remain in school at least 

until age 15.4 The schooling system in Turkey has undergone a number of reforms, the 
most significant one being the extension of compulsory schooling in 1997 from 5 to 8 
years. Until then, schooling was built on a three-tier system with five years of compulsory 

3 A	related	 literature	concerns	 the	effect	of	parental	divorce	on	 the	schooling	outcomes	of	children.	
Establishing	causality	in	the	case	of	divorce	is	more	challenging	since	divorce	is	not	a	sudden	or	an	
unexpected	event	unlike	death	among	prime-age	adults	but	a	choice	variable.	This	literature	generally	
finds	that	children	with	divorced	parents	fare	worse	as	compared	to	children	who	live	with	both	par-
ents	(see	for	instance,	Wadsworth	and	Maclean	(1986);	Sun	and	Li	(2001);	Amato	(2001);	Anthony	et	
al.	(2014);	Arkes	(2015)).

4	 Age	six	was	the	mandated	school	start	age	until	2012,	after	which	it	 is	reduced	to	66	months.	For	
children	in	our	sample,	age	6	applies.
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primary schooling, three years of lower and three years of upper secondary schooling, both 
of which were optional. In 1997, five-year primary schools were merged with three-year 
lower-secondary schools, thereby increasing compulsory education to eight years. Upper 
secondary education remained optional. In 2012, the schooling system was re-structured 
once again, the most significant change being the extension of compulsory schooling to 
include upper secondary education (Kırdar et al. 2018). As will be discussed shortly in the 
data section, the majority of children we study belong to birth cohorts for whom compul-
sory schooling was eight years.

School attainment has been increasing over time. In 2003, while 90.5 percent of 12 to 
18-year- olds completed the 5th grade, this rate increased to 94.0 percent in 2008 and furt-
her to 98.4 percent in 2013. A similar improvement is observed in the 8th grade completion 
rate. While 75.0 percent of 15 to 18-year-olds completed the 8th grade in 2003, this rate 
increased to 89.3 percent in 2008 and further to 93.7 percent in 2013. Furthermore, the 
proportion of children aged 15 to 18 who have never-attended school reduced from 3.7 
percent to less than one percent in 10 years. As a result, completed years of schooling 
among 15-18-year-olds increased over time from 8.1 in 2003 to 8.9 in 2008 and further to 
9.3 years in 2013.5 

4. Data and descriptive statistics 
The data come from the 2003, 2008 and 2013 rounds6 of the Turkey Demographic and 

Health Survey (DHS) conducted by Hacettepe University, Institute of Population Studies.7 
The data are nationally representative and provide rich information on women aged 15 to 
49 who constitute the target group of DHS, as well as basic demographic information on all 
members of the household. For adult women, we have detailed information on various de-
mographic events including the date they lost their husbands. We match children to their 
mothers to find how old they were when their father passed away. The data do not provide 
information about the cause of death and therefore, we are not able to distinguish between 
children who have lost their father due to an illness or accident. 

Our operational sample consists of 13,784 children (7,079 boys and 6,705 girls) between 
the ages of 12 and 18 who either live with both their biological parents or just their mother.8 
We exclude from the analysis children whose parents are divorced as well as children who 

5 	The	5th	and	8th	grade	completion	rates	and	the	number	of	completed	years	of	schooling	are	calculated	
using	the	2003,	2008	and	2013	rounds	of	the	Turkey	Demographic	and	Health	Survey	(DHS).

6	  The	birth	cohorts	are	1985-1991,	1990-1996,	and	1995-2001	for	2003,	2008,	and	2013	rounds,	re-
spectively.

7	 	The	surveys	involving	human	participants	were	overseen	by	Hacettepe	University,	Ankara,	Turkey.	
Data	are	available	on	request	from	the	Institute	of	Population	Studies,	Hacettepe	University.

8	 	We	start	with	13,805	children	between	the	ages	of	12	and	18	who	can	be	linked	to	their	mothers	in	the	
household	but	dropped	8	cases	for	whom	the	date	of	father’s	death	is	unknown,	3	cases	with	unknown	
schooling	information	and	an	additional	10	cases	for	whom	either	mother’s	mother	tongue	(6	cases)	
or	father’s	mother	tongue	(4	cases)	is	missing.
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live with a step-father since the circumstances surrounding such children are likely to be 
different from others. Two of our outcome variables concern 5th and 8th grade completion. 
For the former outcome, the youngest age cohort we consider are 12-year-olds, who would 
normally finish grade 5 by this age. When we consider 8th grade completion, we increase 
the lower age limit to 15. We set the upper age limit to 18 to avoid selection bias that may 
arise due to children leaving the household for reasons such as work, marriage or, as in the 
case of boys, compulsory military service as they enter adulthood. Due to the infrequent 
nature of the event, the number of paternal deaths before age 15 is too low to allow for 
separate analysis for boys and girls.

Totally 2.4 percent of children lost their father before age 15 and 1.6 percent before age 
12.9 Figure 1 shows the proportion of 12-18-year-olds in our sample who have lost their 
father by age. The risk of orphanhood is higher for older than younger children for the rea-
son that the risk of death increases in time. Figure 2, on the other hand, considers how old 
children were when their father passed away. Unlike Figure 1, this figure does not display 
a clear trend suggesting that father’s death is unrelated to the age of the child, which is also 
confirmed by a statistical test. 

Figure 1: Proportion of children who lost their father by age

Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008, and 2013 DHS.

9	 The	crude	mortality	rate	in	Turkey	is	5.8	per	thousand,	which	is	lower	than	the	OECD	average	of	8.4	
per	thousand	and	the	EU	average	of	10	per	thousand	in	2016,	which	is	to	do	with	the	relatively	young-
er	population	of	Turkey	(World	Bank	2019).	In	contrast,	age	specific	mortality	rates	among	male	adult	
population	(ages	15-60)	are	137.8	per	thousand,	which	is	somewhat	higher	than	in	OECD	average	of	
110	in	2014	and	101	in	the	EU.
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Figure 2: Distribution of children by age at which they lost their father 

Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008, and 2013 DHS.

Table 1 shows the basic demographic information of children as well as information on 
their parents and households. The overall grade completion rate in basic education is high 
but lower for children who have lost their father. In regard to the 5th grade completion rate, 
controlling for age, there is a 4.4 percentage point difference (p<0.006) between children 
who have and have not lost their fathers in childhood. In the case of 8th grade completion 
rate, this difference increases to 11.7 percentage points (p<0.000). In terms of total years 
of schooling completed, controlling for age, paternal orphans lag behind by 0.65 of a year 
(p<0.000) as compared to children who live with both parents. Although a slightly higher 
proportion of paternal orphans are found not to have ever-attended school, the difference 
is not statistically significant at conventional levels. 

The average age of children in our sample is 15. Although boys make-up a slightly hi-
gher proportion of paternal orphans as compared to children whose fathers are alive, this 
difference is not statistically significant. In terms of parental background, the mothers and 
fathers of paternal orphans are older and have about a year less schooling compared to 
children whose fathers are alive. They also have a smaller sibship and family size, though 
the difference observed for the latter is not statistically significant. Perhaps the most stri-
king difference between paternal orphans and children whose fathers are alive is in regard 
to household wealth: while 25.9 percent of paternal orphans are in the bottom 20 percent 
of the wealth distribution, the corresponding figure among children who have not lost 
their father is 20.8 percent. A larger gap of 10.5 percentage points in the distribution of the 
two groups is observed at the top 20 percent of the distribution. The relatively disadvanta-
ged status of orphans in terms of household wealth is likely to reflect the deterioration of 
household income following their father’s death.
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Table 1: Descriptive statistics

All Paternal orphans Non-orphans 

Completed years of schooling (Ages 15-18)
8.7

(2.3)
8.1

(2.7)
8.7

(2.3)

5th Grade completion (%) (Ages 12-18) 94.1 89.7 94.2
8th Grade completion (%) (Ages 15-18) 85.3 73.8 85.6
Never attended school (%) (Ages 12-18) 2.0 2.2 2.0

Age
14.8
(2.0)

14.9
(1.9)

14.8
(2.0)

Boy child (%) 51.0 55.2 50.9
Parental characteristics

Mother’s age
39.3
(4.7)

41.4
(4.8)

39.3
(4.7)

Father’s age
43.7
(5.8)

48.0
(8.6)

43.6
(5.7)

Mother’s schooling
4.5

(3.6)
3.5

(3.4)
4.5

(3.6)

Father’s schooling
6.7

(3.7)
5.9

(3.3)
6.7

(3.7)
Mother’s mother tongue not Turkish (%) 26.6 31.4 26.5
Father’s mother tongue not Turkish (%) 27.2 32.8 27.1
Household characteristics

Household size
4.9

(2.4)
4.8

(1.9)
4.9

(2.4)

Number of siblings
2.4

(1.8)
2.2

(1.5)
2.5

(1.8)
Wealth index
Bottom 20% 20.9 25.9 20.8
2nd 20% 20.9 26.3 20.7
3rd 20% 19.6 21.6 19.6
4th 20% 20.4 18.1 20.5
Top 20% 18.2 8.0 18.5
Urban residence (%) 70.8 67.7 70.9

No of observations 13,784 327 13,457

Note: Sampling weights are used. Standard deviations are in parentheses. Paternal orphans refer to 
children who have lost their fathers before age 15 except where we consider 5th grade completion and 
having never attended school where paternal orphans are defined to be children who have lost their 
father before turning 12. 
Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008, and 2013 DHS.
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To see the association between household income and father’s death, we run a multiva-
riate regression where we control for father’s age, education, ethnic background and place 
of residence for households with at least one child aged 12 to 18. The results - given in 
the Appendix – suggest that apart from age, which increases the risk of death, neither fat-
her’s years of schooling nor his ethnic background are statistically significant determinants 
of his death. Location and survey round indicators are not statistically significant either. 
However, households that are at the lower end of the wealth distribution do face a higher 
risk of paternal death, but this risk does not vary among the bottom four quantiles and only 
shows a marked decline in the top quantile. Note that the wealth indicator again reflects 
the current wealth status of the household and not before the event took place. That a close 
relationship between income and mortality is not observed and the finding that education 
– which is another important indicator of socioeconomic status - does not have a signifi-
cant effect on father’s death suggest that father’s death is not likely to be closely associated 
with socio-economic status and the primary reason for the observed wealth gap between 
orphan children and non-orphans is their father’s death. 

5. Econometric specification
Parents decide whether or not to send their children to school by considering the be-

nefits and costs of schooling. Benefits include pecuniary as well as non-pecuniary returns, 
while costs include direct schooling costs as well as the opportunity cost of children’s time. 
The probability that a child finishes a certain grade depends on whether his/her parents 
send him/her to school and the child’s school performance. The latent probability that 
child i ever-attends school, finishes the 5th or alternatively, 8th grade can be described by: 

(1)

where 1(.) is the indicator function equaling 1 if     >0, and 0 otherwise. Due to the 
nature of the dependent variable, (1) is estimated using a logistic regression. When the 
dependent variable is 5th grade completion, our target group consists of children 12 years 
of age and above since children typically finish the 5th grade by age 12. We use the same age 
cut-off when we investigate whether the child has ever attended school. However, when the 
dependent variable is 8th grade completion, we consider children 15 and above. 

The key variable of interest in (1) is     which is a dummy variable taking the value of 1 
for orphaned children and 0 otherwise. For 5th grade completion and ever-attended-school 
status,      is defined to show whether the child’s father passed away before he/she turned 12, 
whereas for 8th grade completion,     shows whether the child’s father passed away before 
the child reached age 15.    is a vector of individual attributes that include child’s age and 
sex. While unobserved individual traits like cognitive ability and study skills also poten-
tially determine a child’s school success, they are less likely to be important in our setting 
since our outcome variables only include basic education grades.     is a vector of parental 
and household characteristics that include parental age, schooling and ethnic background, 
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household size (excluding the father), number of siblings of the child and household wealth 
in the form of five dummy variables that shows the relative position of the household in 
wealth distribution in terms of five quantiles. The wealth index is constructed on the basis 
of the ownership of household durables and various assets, and housing amenities.10 As is 
the case for many other countries that conduct DHS, the Turkey DHS does not collect ex-
penditure or income information. However, Filmer and Pritchett (2001) illustrate that an 
asset index constructed on the basis of household durables and amenities performs well as 
a measure of long-term household wealth. Arguably, long-term wealth is a better predictor 
of the schooling outcomes of children than current income or expenditures, assuming that 
short-term fluctuations can be smoothed out. Parental schooling is in the form of complet-
ed years of schooling11, while ethnicity is determined on the basis of mother tongue. We 
also control for the place and type of residence in terms of five regions of the country and 
urban vs. rural residence to account for any differences in school availability as well as local 
labor market conditions. Additional controls include the survey round and two dummy 
variables showing the change in the duration of compulsory schooling in 1997 and 2012. 
The former affects all cohorts of children in our data set except for two (i.e. 1985 and 1986 
cohorts in 2003 DHS) for whom compulsory schooling was 5 years rather than 8, whereas 
the latter affects only four cohorts of children (1998-2001 cohorts in 2013 DHS), for whom 
compulsory schooling became 12 years.

As a fourth dependent variable, we consider completed years of schooling by age 15-18. 
The specification takes the following form and is estimated using OLS:

       (2)

where,    stands for the completed years of schooling. The explanatory variables are 
as given above for (1).      shows whether the child’s father passed away before the child 
reached age 15.

Our analyses include brothers and sisters; therefore, we cluster standard errors at the 
mother level. All our estimations include sampling weights. 

10 The	wealth	index	is	constructed	using	principal	component	analysis	and	is	made	available	in	the	data.	
The	ownership	of	durable	assets	such	as	a	television,	washing	machine,	car,	bicycle	etc.,	household’s	
access	to	running	water	and	sanitation	facilities,	and	building	materials	of	the	house	are	used	in	the	
construction	of	the	index	(see	Hacettepe	University	Institute	of	Population	Studies	2014).

11 For	a	small	number	of	children	(66	cases),	father’s	education	is	missing.	We	have	imputed	values	for	
the	missing	cases	using	a	linear	model.	We	use	the	original	schooling	variable	with	imputed	values	
for	66	cases	in	all	our	analyses	presented	in	the	text.	An	alternative	strategy	is	to	include	a	dummy	
showing	the	missing	cases.	Our	results	do	not	change	appreciably	either	way.
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6. Results 

6.1 5th grade completion and ever-attended school

The results presented in Table 2 (column 1) show that the coefficient on the indicator 
variable showing father’s death is negative and statistically significant (p<0.050) suggesting 
that father’s death negatively affects 5th grade completion. The associated marginal effect 
(column 2) indicates that the probability of completing the 5th grade is lower by 3.4 per-
centage points for children with deceased fathers. In terms of predicted probabilities, while 
children who live with their father have a 94.2 percent probability of finishing the 5th grade, 
those who lost their father before age 12 have a lower probability of 90.8 percent. 

Children not finishing the 5th grade may have never started school. In an alternative 
estimation, we run our model on a sample of children who have ever-attended school. The 
coefficient estimates and marginal effects given in the last two columns of Table 2 hardly 
change. We find that children whose fathers are deceased have 3.3 percentage points lower 
probability of finishing the 5th grade. 

We also examine whether father’s death affects the probability that children ever start 
school by estimating a model similar to the one above with the same covariates but by 
changing the dependent variable to show whether the child has ever-attended school. The 
results (not shown) do not support an adverse effect of father’s death on the probability 
that children ever-attend school. The marginal effect of father’s death is close to zero (-0.07 
percentage points) and statistically insignificant at conventional levels. Hence, children 
who have lost their father do not have a lower probability of finishing the 5th grade beca-
use they never start school but more likely because they start school late, repeat a grade 
or drop-out after having started. To see whether delated progress is an issue for 5th grade 
completion, we re-run the model on a group of children who have ever-attended school by 
increasing the lower age limit to 15 and then to 16.12 In both cases, we continue to observe 
a statistically significant negative effect of father’s death on 5th grade completion suggesting 
a permanent deficit in school outcomes.

Note that the effect of father’s death on children’s probability of completing the 5th grade 
is estimated with controls for household permanent income. To the extent that the passing 
away of the father leads to a deterioration in household income, this effect would be cap-
tured by the wealth indicators. As shown in Table 2, and discussed in more detail shortly, 
children from wealthier families are more likely to complete the 5th grade. When we re-run 
the model without the wealth indicators (results not shown), the effect of father’s death on 
the probability that children finish the 5th grade increases slightly: while paternal orphans 
have 90.2 percent probability of finishing the 5th grade, this probability is higher at 94.2 
percent among children who live with their fathers – resulting in an adverse effect of 4 
percentage points.

12 	Increasing	the	age	group	further	would	mean	losing	2003	DHS,	which	essentially	reduces	our	sample	
size	and	number	of	paternal	orphans.
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No. of adults in household
-0.050** -0.002** -0.042 -0.001
(0.023) (0.001) (0.026) (0.001)

No. of siblings in household
-0.095*** -0.004*** -0.088** -0.003**
(0.035) (0.002) (0.041) (0.001)

Wealth index (ref. bottom 20%)

Second 20%
0.779*** 0.032*** 0.721*** 0.021***
(0.127) (0.005) (0.146) (0.004)

Third 20%
1.036*** 0.038*** 0.916*** 0.025***
(0.187) (0.006) (0.213) (0.005)

Fourth 20%
1.310*** 0.045*** 1.297*** 0.032***
(0.205) (0.005) (0.243) (0.004)

Top 20%
0.879*** 0.032*** 0.817*** 0.022***
(0.235) (0.007) (0.261) (0.005)

Policy 1997 -0.014 -0.001 -0.179 -0.006
(0.215) (0.010) (0.304) (0.009)

Policy 2012
0.359 0.015 -0.212 -0.007

(0.307) (0.011) (0.497) (0.018)

DHS 2003
-1.955*** -0.101*** -2.707*** -0.125***
(0.278) (0.018) (0.460) (0.032)

DHS 2008
-1.283*** -0.067*** -2.156*** -0.102***
(0.266) (0.017) (0.458) (0.031)

Constant
1.328** 2.489***
(0.627) (0.821)

Log likelihood -2615.75 -1947.16
Pseudo R squared 0.271 0.244
Predicted probability 0.942 0.960
No. of observations 13,784 13,409

Note: Sampling weights are used. Standard errors are in parentheses. Also included in the regressions 
are 5 geographic regions of the country and urban/rural residence. 
Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008 and 2013 DHS.

6.2 8th grade completion

Table 3 presents the results for 8th grade completion. We find father’s death to negatively 
affect children’s 8th grade completion as well. The associated coefficient is negative and 
statistically significant at conventional levels (p<0.006). The associated marginal effect su-
ggests that father’s death reduces the probability of finishing the 8th grade by 6.5 percentage 

Table 2: (continued)
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points (p<0.013, column 2 of Table 3): while the probability that children with living father 
finish the 8th grade is 85.5 percent, this probability drops to 79 percent among paternal 
orphans.  

In an alternative estimation, whose results are given in the last two columns of Table 3, 
we analyze the effect of father’s death on the probability that children finish the 8th grade 
conditional on finishing the 5th grade. For this group of children, we find father’s death to 
negatively affect children’s 8th grade completion as well. While the probability of finishing 
the 8th grade is 89.4 percent among children whose fathers are alive, it is lower by 5.2 per-
centage points (84.2 percent) among children with deceased fathers. That the effect gets 
somewhat smaller suggests that part of the adverse effect on 8th grade completion is due to 
earlier dropouts as discussed in the previous section. Increasing the lower age limit in these 
estimations to 16 decreases the marginal effect of father’s death further to 3.9 percentage 
points (p<0.065) suggesting that delayed graduation from this level is another explanation 
for the adverse effect observed.

We also run our models without the wealth indicators (results not shown). In our basic 
model, where we do not condition on grade 5 graduation, the marginal effect of father’s 
death on 8th grade completion increases from 6.5 to 7.6 percentage points and in the model 
where we condition on grade 5 graduation, the marginal effect of father’s death increases 
from 3.9 to 6.2 percentage points. 

Higher marginal effects found for 8th grade completion as compared to 5th grade comp-
letion suggest that the risk that children’s schooling is disrupted due to father’s death is 
higher in upper grade levels, which might be to do with the higher opportunity cost of 
children’s time as they reach the legal working age of 15, as well as the loss of father’s care, 
authority and guidance and their higher ability to impose their preferences on their sur-
viving mother. Children who are not interested in school or not doing well in school and 
children who feel the pressure to grow up too fast due to father’s death might find it easier 
as they become older to convince their mothers to drop out of school. Indeed, in Child 
Labor Force Surveys of the Turkish Statistical Institute where out-of-school children are 
asked why they have dropped out of school, the most common response given is ‘not in-
terested in school or not doing well in school’.13 As we have noted earlier, since we control 
for household wealth, the adverse effect of father’s loss on the schooling of children is not 
likely to be an income effect.  

13 In	the	2012	Child	Labor	Survey,	46.4	percent	of	children	report	‘disinterest	in	school	or	not	doing	well	
in	school’	as	the	main	reason	why	they	have	left	school.	An	additional	6.1	percent	feel	that	school	is	
not	useful	leading	to	over	half	the	dropouts	judging	alternative	uses	of	their	time	to	be	more	valuable	
than	time	devoted	to	school.	The	second	most	common	reason	stated	by	about	a	fifth	of	children	is	
being	unable	to	afford	school	expenses.
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Table 3: Logit estimation results for the probability of completing 8th grade (ages 15-18)

8th grade completion 8th grade completion 
having completed 5th grade

Coefficient 
estimates

(1)

Marginal 
effects

(2)

Coefficient 
estimates

(3)

Marginal 
effects

(4)
Father died before child turned 15 -0.650*** -0.065** -0.598*** -0.052**

(0.234) (0.026) (0.232) (0.023)
Age (ref. age 15)

Age 16 0.499*** 0.042*** 0.681*** 0.047***
(0.127) (0.010) (0.146) (0.009)

Age 17
0.343** 0.029** 0.593*** 0.041***
(0.172) (0.014) (0.198) (0.013)

Age 18
0.076 0.007 0.219 0.016

(0.171) (0.015) (0.199) (0.014)

Boy child
0.745*** 0.066*** 0.701*** 0.053***
(0.093) (0.008) (0.103) (0.008)

Mother’s age
-0.022* -0.002* -0.025* -0.002*
(0.013) (0.001) (0.014) (0.001)

Mother’s years of schooling
0.089*** 0.008*** 0.083*** 0.006***
(0.022) (0.002) (0.024) (0.002)

Mother’s mother tongue not 
Turkish

-0.404* -0.037 -0.339 -0.027
(0.239) (0.023) (0.273) (0.022)

Father’s age 0.017* 0.001* 0.012 0.001
(0.009) (0.001) (0.010) (0.001)

Father’s years of schooling
0.103*** 0.009*** 0.073*** 0.006***
(0.020) (0.002) (0.021) (0.002)

Father’s mother tongue not 
Turkish

-0.336 -0.031 -0.296 -0.023
(0.231) (0.022) (0.263) (0.021)

No. of adults in household
-0.059** -0.005** -0.069** -0.005**
(0.027) (0.002) (0.030) (0.002)

No. of siblings in household
-0.156*** -0.014*** -0.150*** -0.011***
(0.040) (0.003) (0.045) (0.003)

Wealth index (ref. bottom 20%)

Second 20%
0.543*** 0.045*** 0.381*** 0.027***
(0.125) (0.010) (0.141) (0.010)
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Third 20%
0.802*** 0.065*** 0.652*** 0.045***
(0.165) (0.012) (0.175) (0.011)

Fourth 20%
0.874*** 0.070*** 0.641*** 0.044***
(0.180) (0.013) (0.196) (0.012)

Top 20%
1.880*** 0.119*** 1.877*** 0.094***
(0.285) (0.012) (0.322) (0.010)

Policy 1997
0.606*** 0.058*** 0.779*** 0.066***
(0.181) (0.019) (0.209) (0.020)

Policy 2012
0.358 0.029 0.491* 0.033*

(0.271) (0.021) (0.293) (0.017)

DHS 2003
-1.666*** -0.158*** -1.437*** -0.116***
(0.191) (0.019) (0.211) (0.018)

DHS 2008
-0.509*** -0.046*** -0.202 -0.016
(0.173) (0.016) (0.188) (0.015)

Constant
1.270** 1.693**
(0.594) (0.663)

Log likelihood -2242.52 -1858.59
Pseudo R squared 0.307 0.254
Predicted probability 0.855 0.894
No. of observations 7,233 6,816

Note: Sampling weights are used. Standard errors are in parentheses. Also included in the regressions 
are 5 geographic regions of the country and urban/rural residence. 
Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008 and 2013 DHS.

6.3 Completed years of schooling

Our final analysis concerns completed years of schooling.  The OLS results given in Tab-
le 4 for children aged 15 to 18 suggest that children who lost their father before age 15 have 
0.41 of a year less schooling (p<0.054) compared to children with living fathers. When we 
exclude children who have never attended school, the magnitude of the effect increases 
slightly to 0.45 (Table 4, column 2). When we re-run the model by excluding the wealth 
indicators (results not shown), the negative effect of father’s death becomes 0.49 (p<0.029). 
Note that the average years of schooling among 15- to 18-year-olds is 8.7 years. 

The effect size we estimate falls within the estimates reported in the literature. Beegle et 
al. (2010) estimate the educational loss due to maternal orphanhood to be on the order of 
1.2 years for northern Tanzania. They do not find a statistically significant effect for pater-
nal loss. Adda et al. (2011), on the other hand, find that parental loss in childhood leads 

Table 3: (continued)
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to 0.3 years less schooling in Sweden, where average schooling is nearly 12 years. The va-
riation in country level estimates is likely to be due to the strength of formal and informal 
social protection systems in place for bereaved children, as well as the social construct of 
fatherhood that defines the father-child relationship.   

Table 4: Years of Completed Schooling (OLS results - ages 15-18)

Years of schooling 
completed

Years of schooling completed
having ever-attended school

Coefficient 
estimates

(1)

Coefficient estimates
(2)

Father died before child turned 15 -0.414* -0.451**
(0.214) (0.207)

Age (ref. age 15)

Age 16
0.576*** 0.604***
(0.064) (0.055)

Age 17
1.046*** 1.119***
(0.084) (0.075)

Age 18
1.385*** 1.422***
(0.089) (0.081)

Boy child
0.287*** 0.136***
(0.051) (0.046)

Mother’s age
-0.007 -0.005
(0.008) (0.006)

Mother’s years of schooling
0.026*** 0.029***
(0.010) (0.009)

Mother’s mother tongue not 
Turkish

-0.452*** -0.287**
(0.145) (0.135)

Father’s age 0.008 0.006
(0.006) (0.005)

Father’s years of schooling
0.070*** 0.052***
(0.009) (0.008)

Father’s mother tongue not Turkish
-0.236* -0.191
(0.140) (0.130)

No. of adults in household
-0.059** -0.046**
(0.025) (0.020)

No. of siblings in household
-0.172*** -0.144***
(0.034) (0.028)



101

Tat, Pınar and Meltem Dayıoğlu (2021): “Without a Father and Education: The Effect of Paternal 
Loss on the Schooling Outcomes of Children in Turkey”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 83-106

Wealth index (ref. bottom 20%)

Second 20%
0.729*** 0.455***
(0.105) (0.090)

Third 20%
0.925*** 0.657***
(0.115) (0.101)

Fourth 20%
1.099*** 0.868***
(0.119) (0.105)

Top 20%
1.149*** 0.986***
(0.126) (0.111)

Policy 1997
0.412*** 0.383***
(0.109) (0.101)

Policy 2012
-0.013 -0.022
(0.097) (0.084)

DHS 2003
-1.018*** -0.853***
(0.084) (0.071)

DHS 2008
-0.342*** -0.290***
(0.072) (0.065)

Constant
7.343*** 7.774***
(0.354) (0.300)

R squared 0.339 0.316
No. of observations 7,233 7,006

Note: Sampling weights are used. Standard errors are in parentheses. Also included in the regressions 
are 5 geographic regions of the country and urban/rural residence. 
Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008 and 2013 DHS.

6.4 Other determinants of schooling 

In this section, we briefly discuss the other determinants of children’s schooling. Since 
the correlates of 5th and 8th grade completion and completed years of schooling are similar, 
we discuss the result of all three models together. (Results are given in Tables 2-4.) Among 
individual characteristics what determines school outcomes are age and sex. Older child-
ren and boys are more likely to complete 5th and 8th grades as compared to younger child-
ren and girls. Boys are also more likely to ever-attend school (results not shown) and they 
complete about 0.3 more years of schooling as compared to girls.   

Children with more educated parents have a higher probability of finishing 5th and 
8th grades. An additional year of maternal and paternal schooling increases the 5th grade 

Table 4: (continued)
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completion probability by 0.3 percentage points and 0.5 percentage points, respectively 
and the 8th grade completion by 0.8 percentage points and 0.9 percentage points, respecti-
vely. Maternal and paternal schooling do not have statistically different effects on 5th and 8th 
grade completion probabilities. However, paternal schooling has a larger effect on comple-
ted years of schooling increasing it by 0.07 of a year as compared to maternal schooling that 
increases children’s schooling by 0.03 of a year. Parental ethnic background as measured by 
mother’s mother tongue and father’s mother tongue, where significant, suggests that child-
ren with non-Turkish backgrounds have a lower school attainment. Children from more 
crowded household with more siblings generally have lower school attainment as well. 

Household wealth is an important determinant of children’ school outcomes with lower 
household wealth being associated with inferior outcomes. For instance, while a child from 
a household that is at the bottom 20 percent of the wealth distribution has a 90.8 percent 
probability of finishing the 5th and 79.1 percent probability of finishing the 8th grade, the 
corresponding probabilities for a child from the top 20 percent of the wealth distribution 
are 95.4 percent and 94.3 percent, respectively. Consequently, a child from the bottom 20 
percent of the wealth distribution completes 7.9 years of schooling, while a child from the 
top 20 percent of the wealth distribution completes 9.1 years of schooling as they enter 
their late teens.

The two education policies that targeted lower and higher secondary schooling do not 
have statistically significant effects on 5th grade completion. The 1997 reform that instituted 
grade 8 as the last year of compulsory schooling as opposed to 5, favorably affects 8th grade 
completion and the number of years of schooling completed.14 The secular improvements 
in 5th and 8th grade completion over time and consequently, the total years of schooling 
is reflected in survey year dummies with earlier time periods having negative coefficient 
estimates.15  

7. Conclusion
In this paper, using three rounds of Turkey-DHS, we examined the impact of paternal 

death on the schooling outcomes of children aged 12 to 18. As schooling outcomes, we 
considered having ever-attended school, 5th and 8th grade completion, and the number of 
completed years of schooling. Our results suggest that paternal orphans fare worse in terms 
of three out of the four outcomes considered. While father’s death does not affect whether 
paternal orphans ever-attend school, there is evidence that father’s death reduces the like-
lihood that they finish 5th and 8th grades. Furthermore, by age 15-18, they complete 0.41 of 
a year less schooling as compared to non-orphans.

14 For	an	analysis	on	the	effect	of	the	1997	reform	on	school	outcomes	see	Kırdar,	Dayıoğlu	and	Koç	
(2016).

15 To	see	the	effect	of	death	of	father	on	education	outcomes	of	children	affected	by	the	same	compul-
sory	schooling	age,	we	restrict	the	analysis	to	the	cohort	1987-1998.	This	robustness	check	provides	
nearly	the	same	magnitudes	and	signs	of	coefficients	regarding	the	interest	and	control	variables.		
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Our results suggest that the effect of father absence on children’s school outcomes exten-
ds beyond financial distress. Therefore, we concur with Gertler et al. (2004b), who argue 
that surviving children and their mothers must be supported by programs that extend 
beyond financial support. While financial assistance would make a difference, as shown 
by higher risk of school-drop out among children from lower income households, soci-
al support and guidance are also important. Available evidence also suggests that attac-
king disadvantages early on is more effective and less costly than remediation at older ages 
(Cunha and Heckman 2006).

That paternal orphans start school but progress neither as fast nor as far as non-orphans 
deserve attention given the important role education plays in adult life, particularly, in ter-
ms of access to the labor market, employment and wage outcomes. Children lacking a fat-
her-figure would be disadvantaged in the labor market as they would lack social networks 
that are shown to be important for labor market outcomes (Kramarz and Skans 2014). 
Education can compensate for such disadvantages so that missing out on that opportunity 
would disadvantage orphans on both accounts.  

Due to data limitations, we were not able to investigate how maternal death affects the 
schooling outcomes of children and whether maternal and paternal death have similar ef-
fects. For the same reason, we were not able to carry out separate analyses for boys and gir-
ls, which would be important in devising targeted policies. Nonetheless, the results of this 
paper show the need for public policy to support bereaved children. Given the devastating 
effects of the COVID-19 pandemic, particularly in middle and lower-income countries, 
immediate public action becomes all the more important for the well-being of children.

References

Ainsworth, M., Beegle, K. & Koda, G. (2005). The impact of adult mortality and parental deaths 
on primary schooling in North-Western Tanzania. The Journal of Development Studies, 
41(3), 412-439.

Adda, J., Bjorklund, A. & Holmlund, H. (2011). The role of mothers and fathers in providing 
skills: Evidence from parental deaths. IZA Discussion Paper No. 5425.

Amato, P.R. (2001). Children of divorce in the 1990s: an update of the Amato and Keith (1991) 
meta-analysis. Journal of Family Psychology, 15(3), 355.

Anthony, C.J., DiPerna, J.C. & Amato, P.R. (2014). Divorce, approaches to learning, and chil-
dren’s academic achievement: A longitudinal analysis of mediated and moderated effects. 
Journal of School Psychology, 52(3), 249-261.

Arkes, J. (2015). The temporal effects of divorces and separations on children’s academic 
achievement and problem behavior. Journal of Divorce & Remarriage, 56(1), 25-42.

Beegle, K., De Weerdt, J. & Dercon, S. (2010). Orphanhood and human capital destruction: Is 
there persistence into adulthood? Demography, 47, 163-180. 

Cas, A.G., Frankenberg, E., Suriastini, W. & Thomas, D. (2014). The impact of parental death on 
child well-being: evidence from the Indian Ocean tsunami. Demography, 51(2), 437-457.

Case, A. & Ardington, C. (2006). The impact of parental death on school outcomes: longitudi-
nal evidence from South Africa. Demography, 43(3), 401-420.



104

Tat, Pınar and Meltem Dayıoğlu (2021): “Without a Father and Education: The Effect of Paternal 
Loss on the Schooling Outcomes of Children in Turkey”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 83-106

Case, A., Paxson, C. & Ableidinger, J. (2004). Orphans in Africa: Parental death, poverty, and 
school enrollment. Demography, 41(3), 483-508.

Chitiyo, M., Changara, D.M. & Chitiyo, G. (2008). Providing psychosocial support to special 
needs children: A case of orphans and vulnerable children in Zimbabwe. International 
Journal of Educational Development, 28(4), 384-392.

Cunha, F. & Heckman, J.J. (2007). The technology of skill formation. American Economic Re-
view, 97(2), 31-47.

Cunha, F., Heckman, J.J., Lochner, L.J. & Masterov, D.V. (2006a). Interpreting the evidence on 
life cycle skill formation. In Handbook of the Economics of Education, edited by Eric A. 
Hanushek and Frank Welch. Amsterdam: North-Holland: 697-812. 

Curley, J., Ssewamala, F. & Han, C.K. (2010). Assets and educational outcomes: child devel-
opment accounts (CDAs) for orphaned children in Uganda. Children and Youth Services 
Review, 32(11), 1585-1590.

Filmer, D. & Pritchett, L. (2001). Estimating wealth effects without income or expenditure data 
–or tears: education enrolment in India. Demography, 38(1), 115-132.

Gertler, P., Levine, D.I. & Ames, M. (2004a). Schooling and parental death. Review of Economics 
and Statistics, 86(1), 211-225.

Gertler, P., Martinez, S., Levine, D. & Bretozzi, S. (2004b). Lost presence and presents: How 
parental death affects children. Princeton University.

Grogger, J., & Ronan, N. (1995). The Intergenerational Effects of Fatherlessness on Education-
al Attainment and Entry-Level Wages. National Longitudinal Surveys Discussion Paper, 
ED402439.

Ha, W., Salama, P. & Gwavuya, S. (2015). The impact of orphanhood on education attendance: 
evidence from Zimbabwe. International Journal of Educational Development, 40, 59-70.

Hacettepe University Institute of Population Studies. (2014). 2013 Turkey population and 
health survey. Hacettepe University Institute of Population Studies, T.C. Ministry of De-
velopment and TUBITAK, Ankara, Turkey.

Heckman J. J. (2007). The economics, technology, and neuroscience of human capability forma-
tion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(33), 13250-13255.

Institute of Medicine. (1984). Bereavement: Reactions, Consequences, and Care. Washington, 
DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/8.

Jeong J, McCoy D.C. & Yousafzai A.K. (2016). Paternal stimulation and early child development 
in low- and middle-income countries. Pediatrics, 138(4), e20161357.

Kırdar, M.G., Dayıoğlu, M. & Koç, I. (2015). Does longer compulsory education equalize 
schooling by gender and rural/urban residence? Policy Research Working Paper, No. WPS 
7377. Washington, D.C.: World Bank Group.

Kırdar, M.G., Dayıoğlu, M. & Koç, İ. (2018). The effects of compulsory-schooling laws on teen-
age marriage and births in Turkey. Journal of Human Capital, 12(4), 640-668.

Kramarz, F. & Skans, O.N. (2014). When strong ties are strong: networks and youth labour 
market entry. Review of Economic Studies, 81(3), 1164-1200.

Lamb, M. E. (2010). How do fathers influence children’s development? Let me count the ways. 
In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 1-26). New York: 
John Wiley.

Lansford, J.E. (2009). Parental divorce and children’s adjustment. Perspectives on Psychological 
Science, 4(2), 140-152.

Montenegro, C. E. & Patrinos, H. A. (2014). Comparable estimates of returns to schooling 
around the world. World Bank policy research working paper, (7020).



105

Tat, Pınar and Meltem Dayıoğlu (2021): “Without a Father and Education: The Effect of Paternal 
Loss on the Schooling Outcomes of Children in Turkey”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 83-106

Operario, D., Soma, T. & Underhill, K. (2008). Sex work and HIV status among transgender 
women: systematic review and meta-analysis. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficien-
cy Syndromes, 48(1), 97-103.

Psacharopoulos, G. & Patrionos, H.A. (2018). Returns to investment in education: a decennial 
review of the global literature. Policy Research Working Paper, No. WPS8402. World Bank.

Roby, J.L., Erickson, L. & Nagaishi, C. (2016). Education for children in sub-Saharan Africa: 
Predictors impacting school attendance. Children and Youth Services Review, 64, 110-116.

Rohner, R.P. & Veneziano, R.A. (2001). The Importance of Father Love: History and Contem-
porary Evidence. Review of General Pschology, 5(4), 382-405.

Shoko, M. & Ibisomi, L. (2017). Orphanhood prevalence, living arrangements and orphanhood 
reporting in Lesotho, Malawi and Zimbabwe. Child Indicators Research, 10(4), 929-943.

Sun, Y. & Li, Y. (2001). Marital disruption, parental investment, and children’s academic 
achievement: a prospective analysis. Journal of Family Issues, 22(1), 27-62.

Townsend, R.M. (1995). Consumption insurance: an evaluation of risk-bearing systems in 
low-income economies. Journal of Economic Perspectives, 9(3), 83-102.

TURKSTAT. (2013). Child Labour Force Survey. (2012). News Release, no 13659. Accessed at: 
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659

UNICEF. (2019). Turkey Humanitarian Situation Report. Accessed at: https://www.unicef.org/
turkey/en/reports/unicef-turkey-humanitarian-situation-reports-2019

Videon, T. M. (2005). Parent-child relations and children’s psychological well-being: do dads 
matter? Journal of Family Issues, 26, 55-78.

Wadsworth, M.E. & Maclean, M. (1986). Parents’ divorce and children’s life chances. Children 
and Youth Services Review, 8(2), 145-159.

World Bank. (2019). World Bank Open Data. Accessed at: https://data.worldbank.org/indica-
tor/SP.DYN.CDRT.IN



106

Tat, Pınar and Meltem Dayıoğlu (2021): “Without a Father and Education: The Effect of Paternal 
Loss on the Schooling Outcomes of Children in Turkey”, Efil Journal, Cilt 4, Sayı 4, s. 83-106

Appendix

Table A1. Probit estimation results for the probability of father’s death

Death of father
Coefficient	estimates

Father’s	years	of	schooling 0.000
(0.010)

Father’s	age 0.042***
(0.005)

Father’s	mother	tongue	not	Turkish -0.046
(0.098)

Wealth index (ref. Bottom 20%)
Second	20% 0.037

(0.105)
Third	20% -0.006

(0.116)
Fourth	20% -0.136

(0.123)
Top	20% -0.427***

(0.164)
Urban	residence 0.095

(0.084)
DHS	2003 0.124

(0.079)
DHS	2008 0.061

(0.087)
Constant -4.250***

(0.346)

Log	likelihood -997.82
Pseudo	R	squared 0.0573
No.	of	observations 8,510

Note: Sampling weights are used. Standard errors are in parentheses. Also included in the regressions 
are 5 geographic regions of the country.

Source: Authors’ calculations based on 2003, 2008 and 2013 DHS.
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