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“Gerçekte iki olas×l×k var: tanr× vard×r, ya
da yoktur. úki seçenek var: tanr×ya inan×rs×n×z, ya
da inanmazs×n×z. únan×rsan×z iyi bir insan
olmaya çal×ü×r ve baz× nimetlerden kendinizi
tanr× ad×na mahrum b×rak×rs×n×z. únanmazsan×z,
istediùiniz gibi davran×r ve yaüars×n×z. Eùer
Tanr× yok ve inanm×yorsan×z, ne ala. Var ve
inanm×yorsan×z, yand×n×z. Tanr× yok ama
olduùuna inan×yorsan×z, sürdüùünüz k×s×tl×
hayat boüa gitti. Tanr× var ve inan×yorsan×z, bu
dünyada biraz k×s×tl× bir yaüam sürseniz de
sonsuz ödül sizin.”
Blaise Pascal’×n insana dair düüüncelerini
toplad×ù× felsefi eseri Pensees’in “Bahse Girmenin
Gerekliliùi (Of The Necessity of Wager)”
bölümünden al×nt×lanm×ü bu önerme, oyun teorisi
mant×ù× ile nas×l ak×l yürütülebileceùinin epeyce
ilginç bir örneùidir. Baüka aç×lardan çokça tepki alan
ve eleütirilen bu yaz×, oyun teorisinin mant×ù× ve
insan× ulaüt×rabileceùi çözümler aç×s×ndan çarp×c×d×r.
Bu yaz×da, oyun teorisinin “mahkum ikilemi
(prisoner’s dilemma)”, “kad×n-erkek savaü× (battle of
the sexes)” gibi her yerde rastlanabilecek klasik
teorik örnekleri yerine Pascal’×n kendince yaüam×n
içinden süzüp getirdiùi bu örneùi tercih ettim. Amaç,
oyun teorisi nedir ve neden bilmekte fayda olabilir
konusunda kiüisel düüüncelerimi paylaümak...
“Ben üöyle yaparsam karü×mdaki böyle
yapar, o halde ben en iyisi üunu yapay×m” dediùimiz
anda zihnimiz teorik deùil, pratik bir oyunun içine
girmiü demektir. Genel olarak birden fazla kiüinin
ayn× ilgili konular üzerinde karar verme tarzlar×n×
modelleyen oyun teorisi, öncelikle akademik olarak
matematikçilerin, iktisatç×lar×n ve doùal olarak, baüta
iületmeciler olmak üzere iyi strateji yaratmak
kayg×s×ndaki pek çok meslek erbab×n×n ilgi alan×na
girmiütir. Bizden baüka karar vericilerin de olduùu,
belirsiz, hatta riskli durumlarda strateji geliütirmek
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
çaùlardan bu yana bilinmekte ve kullan×lmaktad×r.
Özellikle kumar oynarken, savaülarda, kiüisel ya da
ülkeler aras× iliükilerde oyun teorisi mant×ù×na s×kça
rastlanmaktad×r. Firmalar×n ürün tasarlama, iü
geliütirme, pazarlama gibi birimlerinde rakiplerin
muhtemel stratejileri ve ekonomide yaüanabilecek
geliümeler göz önünde bulundurularak senaryolar ve
bunlara baùl× hareket planlar× tasarlan×r. Burada
fark×nda olarak ya da olmayarak oyun teorisi
kullan×lmaktad×r. Teori, piyasa içi -firmalar×n
geliütirebilecekleri stratejiler- ve piyasa d×ü× -ekonominin
gidiüat× ve müüterilerin davran×ülar×, vs- deùiükenleri

baù×l etkileriyle bir arada görmeye ve
deùerlendirmeye olanak verir. Bu üekilde bir
bütünsel bak×ü saùlamas× teorinin en güzel
yanlar×ndan biridir, zira, çok fazla deùiükenin olduùu
dall× budakl× ve katmanl× bir karar sorununu
bütünsel olarak ele almadan alg×layabilmek, stratejik
hiçbir veriyi kaç×rmadan saùl×kl× karar verebilmek
için önemli bir nimettir.
Birden fazla
oyuncunun olduùu
durumlarda al×nabilecek
optimal karar× gösteren
Nobel ödüllü ve ad×na son
y×llar×n en popüler
filmlerinden “Ak×l
Oyunlar×”n×n çekildiùi
John F. Nash’in literatüre
kazand×rd×ù×, özünde
“herkes için en iyi strateji”
olarak
deùerlendirebileceùimiz
“Nash dengesi”, oyun
John F. Nash, 1928 teorisinin belkemiùini
oluüturur. Nash dengesi, oyunda kaç kiüi olursa
olsun herkesin genele bakarak seçiminden memnun
olduùu, daha doùrusu seçimini deùiütirmek için
herhangi bir neden göremediùi durumu ifade eder.
En bilinen ve oyun teorisi dendiùinde ilk akla gelen
“mahkum ikilemi” örneùinde Nash dengesi akl×
olana çözümü derhal gösterir. Nash dengesi, bütün
akademik duruüuna raùmen günlük hayatta
iliükilere, ekonomik aktivitelere, politikaya ve sair
alana uyarlanabilecek son derece kullan×ül× bir
araçt×r. Yukar×da deùindiùim, Nash’in yaüam×n×
anlatan “Ak×l Oyunlar×” adl× filmi görenler
hat×rlayacakt×r, Nash “denge”yi bir barda oturup
etraf× gözlemlerken ald×ù× esinle bulmuütur. Söz
konusu esin, filme göre, bardaki tüm erkeklerin en
güzel ve sar×ü×n k×za yaklaümak istemesi, bunun
doùal sonucu olarak da diùer k×zlar×n ilgisiz ve
kavalyesiz kalmas×; sar×ü×n k×z erkeklerden en fazla
biriyle ç×kabileceùi için diùer erkeklerin de yaln×z
kalacak olmas× durumundan kaynaklanm×üt×r. Filme
uyarlanma sürecinde akademik olarak teorilerin
orijinalliùinden sapmalar gözlenmekle beraber (söz
konusu olay gerçekte Nash dengesine vurgu yapmamakta
olup, yine de oyun teorisel olarak dikkate deùerdir.),
buradaki mant×k oyun teorisi aç×s×ndan çarp×c×d×r.
Herkesin beklediùi bireysel getiriyi maksimize
etmeye çal×ümas×, grubun tamam× düüünüldüùünde
yakalanabilecek optimal getirinin saùlanmas×n×
imkans×zlaüt×r×r. Dolay×s×yla, getiri kaynaklar×n×n
bireyden öte bir gruba ya da bütüne hitap ettiùi
durumlarda, birey için en yüksek fayda, grup için en
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yüksek faydayla paralel deùildir. Üniversiteden yeni
mezun olmuü gençlerin her birinin “en yüksek maddi
getiri” beklentisiyle özel üirketlere yöneldiùini,
hiçbirinin zor çal×üma koüullar× ve düüük geliri
nedeniyle akademisyen olmak istemediùini
düüünün. Bu durum, tüm mezunlar kümesi ve genel
olarak toplumu düüündüùümüzde iyi öùrencilerin
okulda asistan/eùitimci olarak görev yapmamas× ve
zamanla eùitim sisteminin, iyi beslenememesi
nedeniyle çökmesine yol açabilir. Oyun teorisi, bu
anlamda, bir kez beklentiler rakamlara döküldükten
sonra ne yapmak gerektiùini net bir üekilde gösterir.
Bankalar×n müüteri çekmek için yüksek faiz
vermeleri, yoùun mevduat çekiliüleri ve yükselmesi
beklentisiyle dövize hücum etme gibi olaylar×n
finansal krizlere yol açt×ù×n× ve kitlesel s×k×nt×
yaüamamak ad×na bireysel düüünmekten
kaç×nmam×z gerektiùini oyun teorisiyle rahatl×kla
görebiliriz (Gerçek rakamsal veriler ile haz×rlanm×ü payoff matrisleri ve çözümleri için MBA mezuniyet çal×ümam:
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 getirildiùi
anlarda vadesi dolmam×ü mevduatlar×n× çekmeye
yeltenmeleri bu anlamda oyun teorisinin engel
olacaù× bir davran×üt×r. Zira, tek bir kiüi en yüksek
faizden fayda saùlayacak olsa da, bankan×n bu
amaçla kendisine yönelen herkese yüksek faiz
daù×tmas× halinde mali durumunun bozulmas× ve
iflas etmesi muhtemeldir. Benzer üekilde, finansal
kriz beklentisiyle müüterilerin mevduatlar×n×
vadesinden önce çekmek istemesi kiüi baz×nda makul
bir güvenlik önlemi gibi görünse de, tüm
mevduatlar×n sahiplerinin paralar×n× erken çekmek
için baüvurmas×, bankalar×n nakit planlar×n× altüst
edip istendiùi anda para vermelerini
imkans×zlaüt×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×ù×nda
kurlar× daha da yukar× çeker ve ekonomiyi
çoùunlukla olumsuz etkileyen bir etki yarat×r. Ayn×
oyun teorisi, bizlere mevduatlar×n devlet güvencesi
alt×na al×nmas×n× saùlayan Tasarruf Mevduat× Sigorta
Fonunun bankalar× hileli davranmaya ittiùini ve son
tahlilde ülke ekonomisi için zararl× bir uygulama
olduùunu söyler. Örnekleri çoùaltmak ve rakamlarla
desteklemek mümkün. Ancak vurgulamak istediùim
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
gerektiùini de ortaya koyar. K×sasa k×sas
diyebileceùimiz taktik çerçevesinde karü×m×zdakini
faydas×z b×rakmadan istediklerimizi nas×l
alabileceùimizi gösterir. Karü×m×zdakinin yaklaü×m×n×
kestiremediùimiz belirsizlik zamanlar×nda en iyi
stratejinin “önce iyi niyetli yaklaüma” olduùuna
iüaret eder. úyi niyetin karü×l×ù×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×ù×n× gösterir. Bu
durum, örneùin, “karü×l×ks×z çek veren tüccar×n
piyasada bar×nd×r×lmamas×” gibi günlük hayat×n
içinden bir olgu ile karü×m×za ç×kar. Oyun teorisi,
matematiksel temeliyle gündelik yaüamdan kopuk,
uzak ve soùuk bir yaklaü×m olarak nitelendirilmekle
beraber yaüam×n içinde kendince yol gösteriyor.
Pascal’×n “Of The Necessity Of The Wager”×n
dediùi gibi, “seçmek zorunday×z”. Seçerken
kendimizi ve bütünü hakk×yla kollayabilmek üzere...
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