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E 11 DAHA AZ !K A Z A N I Y O R

Ç‹RK‹NLER 

DÜNYA
KURULDU⁄UNDAN
BER‹ GÜZELL‹K,
sahiplerine hem büyük avantaj, hem de bela
getirdi. Krallar, padiflahlar, kendilerine efl
olarak hep güzelleri seçtiler, güzellere hep ih-
timam gösterildi. Ama k›skan›lan, çekileme-
yen de hep onlar oldu. Kavgalar, savafllar
hep onlar yüzünden koptu; güzel Helen u¤-
runa Troya kanl› bir savafla tan›k oldu. Gü-
zeller bugün de krallar›n gözdesi olmay› sür-
dürüyorlar. Bu okulda da böyle, sokakta da,
ifl hayat›nda da! Colorado Üniversitesi ö¤re-
tim üyesi Prof. Naci Mocan ve Georgia State
Üniversitesi ö¤retim üyesi Erdal Tekin’in
“Çirkin Suçlular” adl› araflt›rmas›, çirkinlerin
ifl hayat›nda karfl›laflt›klar› güçlerin onlar› su-
ça yöneltti¤ini öne sürüyor ve bunu ampirik
olarak ispatl›yor! Mocan ve Tekin’e göre
çirkinlerin ortalama gelirleri güzellerden
yüzde 11 daha az. 

Turkishtime: Güzelli¤in kariyeri olumlu etkiledi¤ini
biliyorduk; siz bir ad›m ileri gidip, çirkinli¤in yaratt›¤›
ekonomik s›k›nt›lar›n insanlar› suç ifllemeye itti¤ini
söylüyorsunuz. Bu nas›l oluyor?

Naci Mocan: Çal›flanlar›n ücretlerinin nas›l be-
lirlendi¤i uzun dönemdir araflt›r›l›yor ve bura-
daki mekanizmalar art›k ortaya ç›kart›lm›fl du-
rumda. Mesela, e¤itimi bir y›l artt›r›rsan›z üc-
retlere yüzde 5-7 oran›nda etkisi oluyor. Çal›-
fl›lan sektör, ifl tecrübesi ücreti etkileyen di¤er



faktörler aras›nda yer al›yor. Fakat
bunun bir ad›m ötesine geçti¤inizde,
ücretlerin aç›klanamayan bir k›sm›-
n›n daha oldu¤unu görüyorsunuz.
Kad›nlarla erkeklerin, siyahlarla be-
yazlar›n ücretleri aras›nda farkl›l›klar
var. Ve iflte bunun gibi güzellerle çir-
kinlerin ücretleri aras›nda da farkl›-
l›klar bulunuyor. 

Temeline inmek çok zor, ama ger-
çek flu ki, güzelli¤e prim veriyoruz.
Biz de buradan yola ç›karak, bu ol-
gunun çirkinlerin suç iflleme oran›n›
yükseltebilece¤ini düflündük. Çünkü
çirkinlerin hem ifl bulma olas›l›¤›
hem de ücretleri, güzellere oranla
daha düflük. Nitekim araflt›rma sonu-
cunda da bunu bulduk. Tabii burada
basit bir korelasyondan bahsetmiyo-
ruz. Suçu etkileyen di¤er faktörleri
sabit tutmak flart›yla, çirkinli¤in ilave
etkisi olup olmad›¤›na bak›yoruz. 

Erkeklerin kad›nlardan, di¤er yandan da gü-
zellerin çirkinlerden daha fazla kazan-

d›¤›n› söylüyorsunuz. Burada bir çe-
liflki yok mu? Bu durumda kad›nla-
r›n erkeklerden daha fazla kazan-
mas› gerekmez mi?

Hay›r. Çünkü güzel kad›n

çirkin kad›nlardan, yak›fl›kl› erkek de
çirkin erkeklerden daha fazla kazan›-
yor. ABD’de jüri sistemi var. Güzel
avukatlar›n jüri üzerinde olumlu etki-
si oldu¤u için dava kazanma oranlar›
yüksek oluyor. Bu nedenle güzelli¤e,
ücret primi geliyor.

Güzellerin daha baflar›l› oldu¤una dair bir
araflt›rma var m›? 

18-26 yafl grubunda yap›lan bir
araflt›rma var. Güzel ve çirkin olan
insanlara dil testine benzer bir test
yap›l›yor; gramer, sözlük bilgisi gibi
sorular var içinde. O testte güzellerin
daha baflar›l› oldu¤unu görülüyor.
Bu, ilk baflta bize tuhaf geldi. Çünkü
bilgiyle güzelli¤in paralellik tafl›mas›-
na flafl›rd›k. Bu nedenle de okul y›lla-
r›ndaki ö¤retmenlerin davran›fllar›na
bakt›k. Gördük ki, ö¤retmenler de
içgüdüsel olarak güzel ö¤rencilerine
daha özenli davran›yor. Lisedeki gü-
zellik bir flekilde ö¤retmen ö¤renci
iliflkilerini, ö¤rencilerin birbirleriyle
olan iliflkilerini etkiliyor. Bu da gelip
çocuklar›n bilgi seviyesi üzerinde et-
kide bulunuyor. Böylece çirkin insan-
lar, piyasaya ç›kt›klar›nda bir anlam-
da daha az bilgili oluyorlar. Bu da ifl
imkanlar›n› azalt›yor. 

fiirketler, yetenekli çirkin / yete-
neksiz güzel istihdam ettiklerin-
de ekonomik kay›pla karfl›lafl›-
yorlar m›?

Hay›r. Bunu rasyonel ola-
rak düflünmek gerekiyor. Bir
sat›fl eleman›, müflterinizle
karfl› karfl›ya oturup sizin
mal›n›z› sat›yor. ‹nsan do¤a-
m›zdan ötürü onun güzelli¤i-

nin bir avantaj› var. Bu da bir
flekilde, onun verimlili¤i anlam›-

na geliyor. Demek ki firman›n
yapt›¤›, gereksiz bir harcama de-

¤il. Tam tersine, kuruma kar ola-

rak geri dönecek. Burada sorulmas›
gereken flu: Sat›fl eleman›n›n karfl›
karfl›ya geldi¤i müflteri ya da bir res-
toranda garsonla muhatap olan bir
müflteri, neden karfl›s›nda güzel bir
insan görmek istiyor? Bu soru da psi-
kologlar›n ilgi alan›na giriyor. Güzel-
lerle çirkinlere nas›l tepki verildi¤ini
üniversite profesörleri aras›nda bile
araflt›rd›lar. Ö¤renciler ders ald›ktan
sonra hocalara not veriyorlar. Orada
bile güzel olanlara daha çok puan
verildi¤ini görüyoruz.

K›sacas› insan kaynaklar› yöneticileri de
ifle al›mlarda oylar›n› güzellikten yana
kullan›yorlar, öyle mi?

Elbette. Bunun da ötesinde fleyler
var. Türkiye’de ifl baflvurular›nda re-
simli CV isteniyor. Bunun nedenini
siz bana söyleyin. ABD’de bu uygu-
lama kanunen yasak. Diyelim bir bil-
gisayar yaz›l›mc›s› alacaks›n›z. Yani
alaca¤›n›z eleman›n bir müflteriyle
görüflmesi ihtimali söz konusu de¤il.
O zaman siz neden bu insanlardan
foto¤rafl› CV istiyorsunuz? 

Güzellik tecrübeyi bertaraf ediyor mu?
O konuyu biz bu araflt›rmada ince-

lemedik. Yani bizim çal›flmam›zda, di-
¤er tüm de¤iflkenlerin sabit olma ko-
flulu söz konusu. Ama güzel ya da
çirkin olan insanlar›n baz› sektörlere
do¤ru kendilerini kanalize ettiklerini
görüyoruz. Mesela ABD’de avukatla-
r›n durumu ilginç. Amerika’da kamu
sektöründe çal›flan avukatlar, paras›
olmayan tutuklular için avukatl›k yap-
t›klar›nda maafllar›n› devletten al›yor-
lar. Tabii bu kategorideki avukatlar›n
ücretleri daha düflük oluyor. fiafl›rt›c›
olan flu, Amerika’da ayn› hukuk fa-
kültesinden mezun olan avukatlardan
daha çekici olanlar özel sektörde, da-
ha az çekici olanlar ise kamu sektö-
ründe çal›fl›yor. Ne de olsa kamuda

PROF. Mocan: ”Güzel olan 18-26 yafl grubu genç
insanlarla yap›lan bir araflt›rma var. Güzel ve çirkin
olan insanlara dil testine benzer bir test yap›l›yor;
gramer, sözlük bilgisi gibi sorular›n bulundu¤u testte
güzel insanlar›n daha baflar›l› oldu¤u görülüyor.”



müflterinin avukata “evet” ya da “ha-
y›r” deme olana¤› yok.

Buna tersten bak›p, çirkin insanla-
r›n kendilerini gelifltirmek için daha
çok çal›fl›p çal›flmad›klar› da sorula-
bilir. Enteresan bir baflka araflt›rma
var. Son zamanlarda hem iktisatç›-
lar, hem de sosyal psikologlar, ücret-
lerin insanlar›n boylar›yla iliflkisi ol-
du¤unu söylüyorlar. Yap›lan testler-
de lisedeyken uzun boylu olan ço-
cuklar›n daha sosyal oldu¤u anlafl›l›-
yor. Bu sosyallik onlar›n özgüvenle-
rini, sosyal iliflkilerini, liderlik vas›f-
lar›n› gelifltiriyor. ‹fl piyasas›nda da
bu özelliklere prim veriliyor. 

Rekabete gelince...
Dünyada rekabetin
s›n›r› art›k yok.
Yani bu konu-
yu güzellik ve
çirkinlik kap-
sam›nda de-
¤erlendirmek
çok da do¤ru
de¤il. Mesela
ABD’de verginin
gizlili¤i çok önem-
lidir. Fakat ifl o ha-
le geldi ki bu kadar
hassas bir konu olmas›-
na ra¤men, flirketler, mu-
hasebeyle ilgili genel dö-
kümlerini Hindistan’a yolluyor-
lar. Hindistan’da e¤itimli fakat dü-
flük ücretli insanlar bunun ön haz›rl›-
¤›n› yap›yorlar. Saat fark› da var,
ABD’li yöneticiler uyurken bunlar
haz›rlan›p ifl saatinde ABD’ye geri
gönderiliyor. Biz Türkiye’de bunun
hala tam olarak fark›na varam›yoruz.
ABD’deki CEO’lar›n baflka ülkelerde
sekreterleri var; bu inan›lacak bir fley
mi? Mesela bir prezantasyon yapa-
cak, ana bilgileri gönderip araflt›rma-
s›n› yapt›r›yor. Ertesi gün yar›m saat
düzenleyip toplant›ya giriyor. 

‹flverenler güzel çirkin ayr›m› yapmasalar
suç oran› daha m› düflük olur?

‹flverenden ziyade suçu insan ›rk›na
atmak laz›m. Çünkü burada biyolojik
bir fley söz konusu. Bebekler, güzel in-
san gördüklerinde gülümsüyorlar, çir-
kin insan gördüklerinde gülümsemi-
yorlar. Bir tak›m psikologlar, güzelle
çirkin ayr›m›n›n insan›n do¤as›nda var

GÜZELLER DAHA MI VER‹ML‹?
Prof. Naci Mocan’la birlikte “Çirkin Suçlular” araflt›rmas›na imza atan
Georgia State Üniversitesi ö¤retim üyesi Erdal Tekin, güzelli¤in ifle etkisini
Turkishtime’a yorumlad›. 

ö ö GÜZELL‹⁄‹N ETK‹S‹
F‹Z‹KSEL güzelli¤in ifl yaflam›nda insanlara
avantaj sa¤lad›¤›n› gösteren pek çok araflt›rma
var. Çal›flmalar güzel olarak nitelenen insanlar›n
“ortalama güzel” ve “ortalaman›n alt›nda güzel”
olanlara göre daha çok para kazand›¤›n›
gösteriyor. Güzeller ifl hayat›nda daha çabuk
yükselebiliyor. Örne¤in, bir kasiyerin verimlili¤ini
birim zamanda okudu¤u barkod say›s›
gösteriyorsa, güzel bir kasiyerin daha çok
müflteri çekerek, daha çok barkod okuyarak daha
verimli¤i olaca¤›n› söyleyebiliriz. Artan
verimlili¤in kasiyerin maafl›n› artt›rmas› da
normal karfl›lanabilir. Bunun d›fl›nda, ifl
arkadafllar›ndan gördü¤ü muamele de bir insan›n
verimlili¤ini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. ‹fl
yerindeki terfi olanaklar›, güzellikle alakal›
olabilir.

ö ö VER‹ML‹ GÜZEL
GÜZEL insanlar›n, güzelliklerini kullanarak
verimliliklerini artt›racak
yat›r›mlardan kaç›nd›klar›;
örne¤in okulda baflar›l›
olma kayg›s› tafl›mad›klar›
konusunda toplumda
yayg›n bir inan›fl var.
Güzel bir insan›n kendisiyle
ayn› verimlili¤e sahip veya
kendisinden daha verimli
ancak güzel olmayan bir
insana göre ifl yaflam›nda
avantajl› olabilece¤ini
zaten biliyoruz. Yani
güzellik bir bak›ma
verimlili¤in yerine
geçiyor. Ancak güzeller
de verimliliklerinin
azalmas›na bir
noktaya kadar
dayanabilir.
Günümüzün
rekabetçi pazar
ekonomisinde, bir
insan›n sadece
güzelli¤ini kullanarak
bir yerlere gelebilece¤i
ve bu yüzden
verimlili¤ini artt›r›c› hiçbir
yat›r›ma gerek duymad›¤›
düflüncesi gerçekçi de¤il.

Ekonomistlerin ortaya ç›kard›¤› güzellik-ücret
iliflkisinin, e¤itim-ücret, ifl tecrübesi-ücret
iliflkilerinden daha kuvvetli olmad›¤›n› da
belirtmek gerekir. 

ö öT E C R Ü B E
GÜZELL‹⁄‹N kazanca etkisi oldu¤unu biliyoruz
ama bunun d›fl›nda kazanc› etkileyen bir sürü
faktör daha var. Tecrübe de bunlardan bir tanesi.
Tecrübe artt›¤›nda verimlilikte sa¤lanan art›fl
güzel olmaman›n getirece¤i dezavantaj›
fazlas›yla kapatabilir. Yani çok tecrübeli fakat
güzel olmayan birinin, tecrübesiz ancak güzel
olan birinden daha az kazan›yor olaca¤›n›
düflünmek yanl›fl olabilir. Ancak tecrübesi eflit iki
insandan daha güzel olan›n daha çok
kazanaca¤›n› yine de bekleyebiliriz.

ö ö ‹K YÖNET‹C‹LER‹ 
TÜRK‹YE’DEK‹ resimli CV gönderme e¤ilimi
ayr›mc›l›¤a yol açabilir. Bu konuda duyarl›
flirketler, ifl ilanlar›nda resimsiz CV istediklerini
belirtebilirler. ‹fl görüflmelerinde birden çok ‹K
çal›flan› veya yöneticisi taraf›ndan mülakat
yap›lmas› da ayr›mc›l›k ihtimalini azaltabilir. ‹K
yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n e¤itimli olmas›,
san›r›m sorunun en etkili çözümlerinden biri
olacakt›r. 

ö öA R A fi T I R M A
SONUÇLARIMIZ ampirik bir

çal›flmaya dayan›yor. Amerikan
toplumunu temsil eden çok

genifl bir veri taban›n›
kullan›yoruz. Bu tür

araflt›rmalarda üçüncü
faktörlerin de bir
flekilde dikkate

al›nmas› gerekiyor.
Örne¤in yüksek
sosyoekonomik
gruplardan gelenler
daha güzel ve bak›ml›
görünmek için daha çok

harcama yapabilirler.
Ebeveynlerin e¤itimi,

çocuklar›n okuldaki
baflar›s›n› veya suç

davran›fl›n›
etkileyebilece¤i gibi

güzelli¤ini de
etkileyebilir…
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o l d u ¤ u n u, milyonlarca y›l süren evrim
sonucunda olufltu¤unu söylüyorlar. 

Biz yapt›¤›m›z araflt›rmada güzelli-
¤in verimlilikle iliflkili olup olmad›¤›-
na bakmad›k. Ama bizim verilerimiz,
ücretlerin güzellikle do¤rudan iliflkili
oldu¤unu gösteriyor. Bu, baz› sektör-
lerde üretimle, baz› sektörlerde ise ifl-
verenin tavr›yla iliflkili olabilir.

Siz ifllenen suçu formülize ediyorsunuz.
Nedir bu formül?

E[U(W)]= (1-p) U(Wcr)+pU(Wa).
Bu, standart statik suç modeli. Diye-
lim ki insanlar suç iflledi ve yakalan-
mad›. Yakalanmazlarsa Wa kadar bir

gelir elde edecekler. Bunun da
bir faydas› var. Suç iflle-

yip yakaland›¤›n›z
zaman öncelikle

ald›¤›n›z› geri
v e r i y o r s u n u z .
Bunun d›fl›nda
bir de cezas›

var. Bu para ce-
zas› ya da hapis

cezas› olabilir. Yi-
ne hapis cezas›n›n

maliyetini hesaplayabi-
lirsiniz. Mesela iki y›l ha-

pis yat›yorsa, normalde kaza-
naca¤› paradan bunun hesab›-
n› yapabilirsiniz. Baflar›l› bir
suç iflliyorsan›z Wcr kadar, ba-
flar›s›z suç iflliyorsan›z Wa ka-
dar geliriniz oluyor. U, para-
dan sizin faydan›z, yani o pa-
ran›n size tatmini. P, yakalan-
ma ihtimali. (1-p) ise yakalan-
mama ihtimali, yani baflar›l› ol-
ma ihtimali. Bu formülle vergi ka-

ç›rmadan, h›rs›zl›¤a ve rüflvete ka-
dar her türlü suçu hesaplayabilirsi-

niz. Bir örnekle anlatacak olursak,
diyelim ki vergi kaç›rmak amac›yla
bir gayrimenkulünüzü beyan etmiyor-
sunuz. Etmezseniz 100 lira alacaks›-

n›z. Verginizi verdi¤inizde ise cebiniz-
de 90 lira kal›yor. Vergi kaç›r›rsan›z,
yakalanma ihtimaliniz var. Ceza kesi-
lecek, bu gelir 70 liraya inecek. Yaka-
lanma ihtimaliniz yüzde 20 ise, for-
müle göre flans›n›z›n ortalama de¤eri
94 lira ç›k›yor. Bu rakam 90’dan fazla
ç›kt›¤› için vergi kaç›r›yorsunuz. Bu-
nun formülü ise, (1p)U(Wcr)+pU(Wa)
> U(Wl). Yani, suç iflledi¤iniz zaman
yakalansan›z da yakalanmasan›z da
ortaya ç›kan, beklenen de¤er, suç iflle-
medi¤iniz zaman kazanaca¤›n›z de-
¤erden yüksekse suç iflliyorsunuz, d e-
¤ilse ifllemiyorsunuz.

Türkiye’de vergi toplamada yaflanan so-
runlar› bu formülle aç›klayabilir miyiz? 

Tabii ki. Çünkü Türkiye’de vergi
kaç›rman›n sonucunda yakalanma ih-
timali düflük. Bu ihtimali nas›l yüksel-
tirsiniz? Müfettiflleri artt›rarak. Suçlu-
nun yakalanma ihtimali de polisleri
artt›rarak yükseltilir. Bu çok belli. ‹s-
tanbul’da flu kadar kapkaç, bu kadar
h›rs›zl›k olay›n›, her gün gazetelerde
okuyoruz. Bana ‹stanbul’un verileri
verilse, ne kadar polis al›n›rsa, suç
oran› ne kadar düfler sorusunu yan›t-
layabilirim. Türkiye’de s›k s›k af ç›-
kar›l›yor. Yani cezan›n fiyat› düflürü-
lüyor. Aflar suçu kesinlikte art›racak-
t›r. Bu bilimsel olarak o kadar iyi bi-
linen bir fley ki! Bunu ben de hesap-
lad›m, baflkalar› da hesaplad›. Bak›n,
Kolombiya’da suç oranlar› çok yük-
sek. Bu nedenle Bogota’da dan›fl-
manl›k yapt›m. New York Belediyesi
için de dan›flmanl›k yapt›m. Polisiye
tedbirlerin hangi bölgelerde ne kadar
artt›r›lmas› gerekti¤ini hesaplad›m,
suç oranlar› düfltü. Yakalanma ihti-
malini yüzde 1 artt›rmak için teftifl
oranlar›n› yüzde 5 artt›racaks›n›z, bu
kadar kolay. Yüzde 5 artt›rabilmek
için kaç müfettifl istihdam edece¤inizi
de hesaplayabilirsiniz… TT

Prof. Naci Mocan, 1961 do¤umlu. Bo¤aziçi
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun
olduktan sonra New York fiehir Üniversitesi’nde
doktora yapt›. 1999 y›l›nda Colorado
Üniversitesi’nde görev ald›. Bu üniversitede üç y›l
ekonomi bölüm baflkanl›¤› yapt›. 
Mocan, üniversitedeki görevinin yan› s›ra, Milli
Ekonomik Araflt›rmalar Bürosu'nda da (National
Bureau of Economic Research) uzman araflt›rmac›
olarak görev yap›yor. 
Mocan, suç ve ekonomi aras›ndaki iliflki
konusunda dünyan›n en önemli uzmanlar›ndan biri.
Bu konuda Kolombiya’dan Küba’ya, Kanada’dan
Tayland’a kadar pek çok ülkede konferanslar verdi. 

PROF. NAC‹ MOCAN K‹MD‹R?

ÖRNE⁄‹N bir kasiyerin verimlili¤ini birim zamanda
okudu¤u barkod say›s› gösteriyorsa, güzel bir
kasiyerin daha çok müflteri çekerek, daha çok
barkod okuyaca¤›n› ve böylelikle daha verimli
olaca¤›n› söyleyebiliriz. Artan verimlili¤in kasiyerin
maafl›n› art›rmas› da normal karfl›lanabilir. 




