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“Gerçekte iki olas l k var: tanr  vard r, ya 
da yoktur. ki seçenek var: tanr ya inan rs n z, ya 
da inanmazs n z. nan rsan z iyi bir insan 
olmaya çal r ve baz  nimetlerden kendinizi 
tanr  ad na mahrum b rak rs n z. nanmazsan z, 
istedi iniz gibi davran r ve ya ars n z. E er 
Tanr  yok ve inanm yorsan z, ne ala. Var ve 
inanm yorsan z, yand n z. Tanr  yok ama 
oldu una inan yorsan z, sürdü ünüz k s tl  
hayat bo a gitti. Tanr  var ve inan yorsan z, bu 
dünyada biraz k s tl  bir ya am sürseniz de 
sonsuz ödül sizin.” 

  

Blaise Pascal’ n insana dair dü üncelerini 
toplad  felsefi eseri Pensees’in “Bahse Girmenin 
Gereklili i (Of The Necessity of Wager)” 
bölümünden al nt lanm  bu önerme, oyun teorisi 
mant  ile nas l ak l yürütülebilece inin epeyce 
ilginç bir örne idir. Ba ka aç lardan çokça tepki alan 
ve ele tirilen bu yaz , oyun teorisinin mant  ve 
insan  ula t rabilece i çözümler aç s ndan çarp c d r. 
Bu yaz da, oyun teorisinin “mahkum ikilemi 
(prisoner’s dilemma)”, “kad n-erkek sava  (battle of 
the sexes)” gibi her yerde rastlanabilecek klasik 
teorik örnekleri yerine Pascal’ n kendince ya am n 
içinden süzüp getirdi i bu örne i tercih ettim. Amaç, 
oyun teorisi nedir ve neden bilmekte fayda olabilir 
konusunda ki isel dü üncelerimi payla mak... 

“Ben öyle yaparsam kar mdaki böyle 
yapar, o halde ben en iyisi unu yapay m” dedi imiz 
anda zihnimiz teorik de il, pratik bir oyunun içine 
girmi  demektir. Genel olarak birden fazla ki inin 
ayn  ilgili konular üzerinde karar verme tarzlar n  
modelleyen oyun teorisi, öncelikle akademik olarak 
matematikçilerin, iktisatç lar n ve do al olarak, ba ta 
i letmeciler olmak üzere iyi strateji yaratmak 
kayg s ndaki pek çok meslek erbab n n ilgi alan na 
girmi tir. Bizden ba ka karar vericilerin de oldu u, 
belirsiz, hatta riskli durumlarda strateji geli tirmek 
için kullan labilecek analitik bir araç olan oyun 
teorisinin formüle edilmesi, resmiyet ve popülerlik 
kazanmas  Morgenstern, von Neumann ve Nash gibi 
akademisyenlere dayansa da, sezgisel olarak kadim 
ça lardan bu yana bilinmekte ve kullan lmaktad r. 
Özellikle kumar oynarken, sava larda, ki isel ya da 
ülkeler aras  ili kilerde oyun teorisi mant na s kça 
rastlanmaktad r. Firmalar n ürün tasarlama, i  
geli tirme, pazarlama gibi birimlerinde rakiplerin 
muhtemel stratejileri ve ekonomide ya anabilecek 
geli meler göz önünde bulundurularak senaryolar ve 
bunlara ba l  hareket planlar  tasarlan r. Burada 
fark nda olarak ya da olmayarak oyun teorisi 
kullan lmaktad r. Teori, piyasa içi -firmalar n 
geli tirebilecekleri stratejiler- ve piyasa d  -ekonominin 
gidi at  ve mü terilerin davran lar , vs- de i kenleri 

ba l etkileriyle bir arada görmeye ve 
de erlendirmeye olanak verir. Bu ekilde bir 
bütünsel bak  sa lamas  teorinin en güzel 
yanlar ndan biridir, zira, çok fazla de i kenin oldu u 
dall  budakl  ve katmanl  bir karar sorununu 
bütünsel olarak ele almadan alg layabilmek, stratejik 
hiçbir veriyi kaç rmadan sa l kl  karar verebilmek 
için önemli bir nimettir.  

Birden fazla 
oyuncunun oldu u 
durumlarda al nabilecek 
optimal karar  gösteren 
Nobel ödüllü ve ad na son 
y llar n en popüler 
filmlerinden “Ak l 
Oyunlar ”n n çekildi i 
John F. Nash’in literatüre 
kazand rd , özünde 
“herkes için en iyi strateji” 
olarak 
de erlendirebilece imiz 
“Nash dengesi”, oyun 
teorisinin belkemi ini 
olu turur. Nash dengesi, oyunda kaç ki i olursa 
olsun herkesin genele bakarak seçiminden memnun 
oldu u, daha do rusu seçimini de i tirmek için 
herhangi bir neden göremedi i durumu ifade eder. 
En bilinen ve oyun teorisi dendi inde ilk akla gelen 
“mahkum ikilemi” örne inde Nash dengesi akl  
olana çözümü derhal gösterir. Nash dengesi, bütün 
akademik duru una ra men günlük hayatta 
ili kilere, ekonomik aktivitelere, politikaya ve sair 
alana uyarlanabilecek son derece kullan l  bir 
araçt r. Yukar da de indi im, Nash’in ya am n  
anlatan “Ak l Oyunlar ” adl  filmi görenler 
hat rlayacakt r, Nash “denge”yi bir barda oturup 
etraf  gözlemlerken ald  esinle bulmu tur. Söz 
konusu esin, filme göre, bardaki tüm erkeklerin en 
güzel ve sar n k za yakla mak istemesi, bunun 
do al sonucu olarak da di er k zlar n ilgisiz ve 
kavalyesiz kalmas ; sar n k z erkeklerden en fazla 
biriyle ç kabilece i için di er erkeklerin de yaln z 
kalacak olmas  durumundan kaynaklanm t r. Filme 
uyarlanma sürecinde akademik olarak teorilerin 
orijinalli inden sapmalar gözlenmekle beraber (söz 
konusu olay gerçekte Nash dengesine vurgu yapmamakta 
olup, yine de oyun teorisel olarak dikkate de erdir.), 
buradaki mant k oyun teorisi aç s ndan çarp c d r. 
Herkesin bekledi i bireysel getiriyi maksimize 
etmeye çal mas , grubun tamam  dü ünüldü ünde 
yakalanabilecek optimal getirinin sa lanmas n  
imkans zla t r r. Dolay s yla, getiri kaynaklar n n 
bireyden öte bir gruba ya da bütüne hitap etti i 
durumlarda, birey için en yüksek fayda, grup için en 
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yüksek faydayla paralel de ildir. Üniversiteden yeni 
mezun olmu  gençlerin her birinin “en yüksek maddi 
getiri” beklentisiyle özel irketlere yöneldi ini,  
hiçbirinin zor çal ma ko ullar  ve dü ük geliri 
nedeniyle akademisyen olmak istemedi ini 
dü ünün. Bu durum, tüm mezunlar kümesi ve genel 
olarak toplumu dü ündü ümüzde iyi ö rencilerin 
okulda asistan/e itimci olarak görev yapmamas  ve 
zamanla e itim sisteminin, iyi beslenememesi 
nedeniyle çökmesine yol açabilir. Oyun teorisi, bu 
anlamda, bir kez beklentiler rakamlara döküldükten 
sonra ne yapmak gerekti ini net bir ekilde gösterir. 
Bankalar n mü teri çekmek için yüksek faiz 
vermeleri, yo un mevduat çekili leri ve yükselmesi 
beklentisiyle dövize hücum etme gibi olaylar n 
finansal krizlere yol açt n  ve kitlesel s k nt  
ya amamak ad na bireysel dü ünmekten 
kaç nmam z gerekti ini oyun teorisiyle rahatl kla 
görebiliriz (Gerçek rakamsal veriler ile haz rlanm  pay-
off matrisleri ve çözümleri için MBA mezuniyet çal mam: 
Özen, A. “A Game Theoretic Approach to Turkish 
Banking Industry” Seminar Paper, ODTU, 2002). 
Yüksek gelir beklentisiyle insanlar n tasarruflar n  
“en yüksek faizi veren bankaya” yat rmalar  ya da 
finansal piyasalarda kriz beklentisinin dile getirildi i 
anlarda vadesi dolmam  mevduatlar n  çekmeye 
yeltenmeleri bu anlamda oyun teorisinin engel 
olaca  bir davran t r. Zira, tek bir ki i en yüksek 
faizden fayda sa layacak olsa da, bankan n bu 
amaçla kendisine yönelen herkese yüksek faiz 
da tmas  halinde mali durumunun bozulmas  ve 
iflas etmesi muhtemeldir. Benzer ekilde, finansal 
kriz beklentisiyle mü terilerin mevduatlar n  
vadesinden önce çekmek istemesi ki i baz nda makul 
bir güvenlik önlemi gibi görünse de, tüm 
mevduatlar n sahiplerinin paralar n  erken çekmek 
için ba vurmas , bankalar n nakit planlar n  altüst 
edip istendi i anda para vermelerini 
imkans zla t rabilir. Döviz kurlar n n yükselmesi 
beklentisiyle finansal kurumlar n ve bireylerin 

dövize yönelmesi de münferit olarak ak ll ca bir 
seçim olarak görünse de, kitlesel bir hal ald nda 
kurlar  daha da yukar  çeker ve ekonomiyi 
ço unlukla olumsuz etkileyen bir etki yarat r. Ayn  
oyun teorisi, bizlere mevduatlar n devlet güvencesi 
alt na al nmas n  sa layan Tasarruf Mevduat  Sigorta 
Fonunun bankalar  hileli davranmaya itti ini ve son 
tahlilde ülke ekonomisi için zararl  bir uygulama 
oldu unu söyler. Örnekleri ço altmak ve rakamlarla 
desteklemek mümkün. Ancak vurgulamak istedi im 
ana fikir hep ayn : Bireysel faydam z ad na fark nda 
olmadan bütünsel fayday  gözden ç karmak, bireysel 
fayday  da tehlikeye sokar. Oyun teorisi ise bireysel 
ve bütünsel bazda optimal faydaya giden yolu net 
olarak gösterir.  

Oyun teorisi, tüm oyuncular n faydas n  
garanti etmek üzere nas l pazarl k yapmam z 
gerekti ini de ortaya koyar. K sasa k sas 
diyebilece imiz taktik çerçevesinde kar m zdakini 
faydas z b rakmadan istediklerimizi nas l 
alabilece imizi gösterir. Kar m zdakinin yakla m n  
kestiremedi imiz belirsizlik zamanlar nda en iyi 
stratejinin “önce iyi niyetli yakla ma” oldu una 
i aret eder. yi niyetin kar l nda al nan tepkiye 
göre hamleleri belirlemeyi öneren oyun teorisi, 
“aldatma”n n da bir seferlik, oyunlarda karl  bir 
strateji gibi görünmekle beraber, özellikle ayn  
oyuncularla sürekli olarak oynanan oyunlarda nas l 
y k c  ve zararl  bir etkiye yol açt n  gösterir. Bu 
durum, örne in, “kar l ks z çek veren tüccar n 
piyasada bar nd r lmamas ” gibi günlük hayat n 
içinden bir olgu ile kar m za ç kar. Oyun teorisi, 
matematiksel temeliyle gündelik ya amdan kopuk, 
uzak ve so uk bir yakla m olarak nitelendirilmekle 
beraber ya am n içinde kendince yol gösteriyor. 

Pascal’ n “Of The Necessity Of The Wager” n 
dedi i gibi, “seçmek zorunday z”. Seçerken 
kendimizi ve bütünü hakk yla kollayabilmek üzere... 
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