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Gary Becker 1930 y×l×nda Pennsylvania’da
doùmuütur. Henüz çocukken babas×n×n ald×ù× finans
kitaplar×n× okumas×, ekonomiye ilgi duymas×n×
saùlam×üt×r. Evde politika ve adalet üzerine yap×lan
konuümalardan etkilenerek matematiùe olan ilgisini
sosyal bilimlerle pekiütirmeye karar vermiütir.
Üniversite birinci s×n×fa geldiùinde kendisinin
deyimiyle ‘tesadüfen’ ald×ù× seçmeli ekonomi dersi,
takip eden yaz birçok ekonomi kitab× okumas×n×n en
önemli nedenidir. Zamanla bu alana olan ilgisini
kaybeden Becker, Milton Friedman’dan ald×ù×
mikroekonomi dersinden etkilenerek tekrar ekonomi
üzerine çal×ümalar yapmaya karar vermiütir.
Princeton Üniversitesi’nde baülayan akademik
yaüam×, halen Chicago Üniversitesi’nde devam
etmektedir. Mikroekonomik anlamda insan
davran×ülar×, insanlar aras×ndaki etkileüim ve piyasa
d×ü× etkinlikler konular×nda yapt×ù× çal×ümalardan
dolay× 1992 y×l×nda ‘The Bank of Sweden Prize in
Economic Sciences’ (Nobel) ödülüne lay×k
görülmüütür.
Becker’in ekonomi alan×na ilk önemli katk×s×
1957 y×l×nda verdiùi ‘The Economics of
Discrimination’
(Ayr×mc×l×ù×n
Ekonomisi) baül×kl×
doktora tezidir. Bu
çal×ümada sözü
geçen ayr×mc×l×k,
‘×rkç×l×k’ konusudur.
úlk baülarda ×rkç×l×ù×n
ekonominin konusu
olmad×ù×na dair
eleütiriler gelmiü olsa
da, zamanla bunun
ekonomi alan× için
de bir problem
olduùu kabul
görmüü ve bu çal×üman×n yeni ufuklar açt×ù×
anlaü×lm×üt×r. Günümüzde de bu konu üzerine geniü
bir literatür vard×r.
Ayr×mc×l×k probleminin ekonomi alan×nda
ortaya ç×kmas× üu üekilde baülar: Eùer ekonomik
temsilciler farkl× özelliklerinden dolay× diùer
temsilcilerle anlaümaya girmiyorlarsa, ×rkç×l×k
problemi ortaya ç×kar. Burada farkl× özelliklerden
kas×t karü× taraf×n uyruùu, rengi, k×saca ‘×rk×’d×r.
Becker’in çal×ümas× verdiùi üu örnekle özetlenebilir:
Beyaz bir iüverenin, zencilerden oluüan emek gücü
çal×üt×rd×ù×n× varsayal×m. úüverenin vermeyi
düüündüùü ücret miktar× ‘w’ olsun. Irkç×l×ù×n ücrete
olan etkisi üu üekilde formülleütirilmiütir: w(1+d) (2).
Burada ‘d’ ayr×mc×l×k katsay×s×d×r ve pozitif bir
rakamd×r. Ayr×mc×l×k katsay×s×; farkl× ×rklar×n ürettiùi

ürünleri tüketmeye olan isteklilik, farkl× ×rklarla
çal×ümaya karü× isteklilik, farkl× ×rklalarla iü ortakl×ù×
vs. gibi çeüitli üekillerde tan×mlanabilir. Becker’in
çal×ümas× bu tip durumlar×n ekonomik sonuçlar×n×
belirlemeyi amaçlar. Çal×üman×n önemli bir sonucu
×rkç×l×ù×n her iki tarafa da zarar verdiùini ispatlam×ü
olmas×d×r. Becker bu sonucu basit bir uluslaras×
ticaret modeli örneùi ile aç×klam×üt×r. Bu modelde
zenciler ve beyazlar üretim faktörlerinin ticaretini
yapmaktad×r. Vergi ve tarifelerin rolünü ayr×mc×l×k
katsay×s× üstlenmektedir. Bu durum toplumsal
aç×dan ekonomiye zarar vermektedir ve ×rkç×l×ù×n
olduùu ekonomi modeli, ‘×rkç×l×ù×n olmad×ù×’ serbest
ticaret modelinden daha etkinsiz bir sonuç
doùurmaktad×r.
Becker çal×ümas×n× ×rkç×l×ù× içeren emek
piyasas×, gayrimenkul piyasas× ve benzeri piyasalar×
da inceleyerek geniületmiütir.
Bu modele karü× olanlar ve modelin eksik
yönü olduùunu iddia edenler de vard×r. Bu
düüünceye göre ×rkç×l×ùa olan bak×ü aç×s×
sabitlenemez. Bu kavram kiüisel tercihlere göre
deùiükenlik gösterir ve ‘ayr×mc×l×k katsay×s×’ olarak
sabit bir ölçüm olarak ele al×namaz. Kan×mca karü×t
görüüler pek de hakl× eleütiriler deùildir. Çünkü,
Becker’in iddias× ×rkç×l×ù×n rakamsallaüt×r×labileceùi
deùildir. Irkç×l×k tabii ki birebir rakamsallaüt×r×lamaz,
fakat ölçeklendirilebilir. Çal×ümada incelenmek
istenen ×rkç×l×ù×n boyutunu hesaplamak deùil,
×rkç×l×ù×n varolmas× durumundaki ekonomik yap× ile
olmad×ù× durumdaki yap×y× karü×laüt×rmakt×r.
Amerika’daki ×rkç×l×ù×n boyutunu da düüünürsek,
matematiksel olarak çok ikna edici olmasa da
oldukça önemli bir çal×ümad×r.
Çal×ümas×na Arrow ve Akerlof önemli
katk×lar yapm×ülard×r.
Becker’in bir baüka katk×s× da insan
sermayesi konusu üzerinedir. Bu konuda yazd×ù×
kitab× ‘Human Capital’in ilk bask×s× 1964 y×l×nda
ç×km×üt×r. Agnar Sandmo, Becker’in kavram üzerine
katk×s×n× üu üekilde özetlemiütir:
‘...Becker’in yapt×ù×, bu alan üzerine daha sistematik bir
çal×ümayd×. Bu kavram×n mikroekonomik altyap×s×n×
kuvvetlendirmiütir ve birçok ilginç deneysel uygulama
yapm×üt×r...’ (2).
únsan sermayesi üirketler için en önemli
zenginliklerden biridir. úüçisinden yönetimine her
kademede çal×üanlar üzerine yap×lan yat×r×m büyük
bir maliyettir. Ancak; üretimini artt×rmak, kalite
düzeyini daha yüksek düzeye ç×karmak, teknolojisini
geliütirmek isteyen üirketler bu maliyete katlanmak
zorundad×rlar. Becker, insan sermayesi üzerine
yapt×ù× çal×ümalarda eùitim ve tecrübe düzeylerinin
iktisadi davran×ülara etkisi olmad×ù×nda ne olacaù×n×
incelemiütir. Kendisi böyle bir durum olamayacaù×n×
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bilmediùi için deùil, eùitim ve tecrübenin tüketici
davran×ülar×na etkisini vurgulamak için bu varsay×m×
yapm×üt×r. Eùitim ile tecrübe aras×ndaki ekonometrik
iliüki de bu varsay×m×n bir örneùi say×labilir (eùitim
süresi artt×kça, tecrübe düzeyi azal×r). Bu konudaki
çal×ümalar×, eleütirel bir bak×ü aç×s×na dair bir
göstergedir.
Önemli katk×lar×n×n olduùu konulardan biri
de ‘tüketim’ dir. Önceki tüketim teorilerinden farkl×
olarak Becker’in teorisi zaman×n kullan×m×na oldukça
önem verir. Diùer tüketim teorilerinin konusu gelirin
nas×l harcanacaù×d×r. Yani ev halk× gelirinin tüketim
mallar×yla, keyfi harcamalar aras×ndaki daù×l×m×
incelenir. Becker ise teorisini ilginç bir benzetme
üzerine kurmuütur. Bu teoriye göre ‘ev’, ‘küçük bir
fabrika’d×r. Evde yap×lan üretim ev halk×na bir
hizmettir. Bu hizmet oluüumunun girdileri zaman ve
sat×n al×nan tüketim mallar×d×r. Ayr×ca ev halk×
zaman×n× emek piyasas×na arz eder. Ücret oranlar× ise
her bir tüketici için çal×ümaya ayr×lan zaman×n f×rsat
maliyetidir. Bu modelde üç ayr× bütçe k×s×t× vard×r.
Birincisi, temel maddelerin üretimi için kullan×lan
zaman ve mal girdilerinden oluüur. úkincisi, zaman×n
kullan×m× konusundaki k×s×tt×r. Ev halk×, emek
piyasas× ve hane üretimi aras×nda zaman×n× daù×t×r.
Sonuncusu ise harcamalar ve gelir aras×ndaki
dengeyi gerektiren geleneksel bütçe k×s×t×d×r.
Bu modele göre temel maddelerin iki ayr×
fiyat× vard×r. Bunlar; temel tüketim maddelerini
üretmek için gereken mallar×n maliyeti ve bu üretim
için ayr×lan zamand×r. Bu aç×dan Ricardo’nun mal
fiyat× ve emek-deùer teorilerine benzerlik
göstermektedir. Hane halk× ekonomisi konusundaki
çal×ümalar×, 1960’lardan sonra bu konuda yap×lan en
önemli katk×lar olarak görülmektedir.
Becker’in diùer bir çal×ümas× ‘suç ve ceza’
üzerinedir. Bu çal×üma, ekonomi alan×nda yap×lan
ilginç araüt×rmalardan biridir. Burada Becker,
yasalar×n ve suçlular için optimum ceza seviyesinin
uygulanabilmesi için kaynaklar×n optimum
kullan×m×n×n nas×l olacaù×n× sorgulamaktad×r.
Araüt×rmas×nda –bekleneceùi gibi- bir sosyal refah
fonksiyonu sunmak yerine, sosyal kay×plarla
ilgilenmiü ve mahkumiyet ve cezalar×n toplum
üzerindeki zararlar× üzerine çal×üm×üt×r. Karü×t
görüüler ise ekonominin, suçlara karü× izlenecek
politika için bir araç olarak kullan×lamayacaù×n×
savunur. Becker, bu soruyu kaynak k×tl×ù×ndan yola
ç×kt×ù×n× belirterek cevaplam×üt×r. K×tl×k sorununu
önlemek için kaynaklar×n maksimum etkinlikle
kullan×ld×ù×na emin olmam×z gerekmektedir. Gelir
kayb×n× minimuma indirmek için de suçlar× ve
bunlar× cezaland×rmaya ve önlemeye yarayan
yasalar×n iyi incelenmesi en doùru yöntem olacakt×r.
Gary Becker 1981 y×l×nda ç×kan ‘A Treatise on
the Family’ adl× kitab×nda sosyal etkileüim, verimlilik
ve aile kavramlar× konusundaki çal×ümalar×n×
toplam×üt×r. Daha önce bu konularda yay×nlanan
makaleleri de vard×r. Makalelerinden birinde

verimlilik teorisinden bahsetmiütir. Teorinin ana fikri
ailelerin çocuk yapma konusundaki karar×n×n
dayan×kl× mallara olan talebe benzetilmesidir. Aileler
çocuk miktar× ve kalitesi konusuda tüketici tercihi
yapar. Burada miktar, çocuk say×s×n×; kalite, çocuùun
alacaù× eùitim ve çocuk üzerine yap×lacak diùer
yat×r×mlar×; tüketici tercihi ise ailenin çocuk yapma
konusundaki karar×n× simgeler. Bu benzetmenin
yap×lmas×ndaki amaç; endüstriyel toplumlarda, gelir
art×ü× ile çocuk say×s× aras×ndaki iliükiyi araüt×rmakt×r.
(Gelir artt×kça, çocuk say×s× -doùum oran×- düüer).
Kitab×nda ailelerin geleneksel ve modern toplumdaki
rolünü, verimlilik konusundaki deùiüimleri ve aileler
aras× etkileüimi incelemiütir. Bunu yaparken
hayvanlardaki (Becker’in deyimiyle insan olmayan
canl×lardaki) aile yap×lar×n× dahi araüt×rm×üt×r.
Ailelerin iktisadi davran×ülar× uzun bir geçmiüe
dayand×ù×ndan Adam Smith ve Thomas Robert
Malthus’un eserlerine de baüvurmuütur. Benzer
araüt×rma konular×ndan biri de ‘boüanma oranlar×’d×r.
Becker; boüanma oranlar×ndaki art×ü×, kad×nlar×n
iügücü ücretlerinin ve sosyal sigorta ödemelerinin
artmas×na baùlam×üt×r.
Kan×mca, Gary Becker’in en önemli özelliùi
‘yenilikçi’ bir yap×ya sahip olmas×d×r. Bu yap×s×n×n
çal×ümalar×na da yans×d×ù×n×, ilgilendiùi araüt×rma
konular×ndan görebiliyoruz. Becker, iktisat bilimine
birçok aç×dan katk×da bulunmuütur. Araüt×rmalar×
iktisat d×ü×ndaki sosyal bilimciler üzerinde de güçlü
bir etki b×rakm×üt×r. Görüülerinden dolay×
Marshallyen bir iktisatç× olarak an×l×r ve modern
mikroekonomik teorinin öncüleri aras×nda say×l×r.
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