
Oyunlar Teorisi ve Tarihsel Geliflimi

‹nsanlar aras› mücadelelerin ve bunun
hem bireye, hem de topluma etkilerinin
oyunlar arac›l›¤›yla çözümlenebilece¤i fik-
ri; hem matematikte, hem de sosyal bilim-
lerde bir ç›¤›r açt›. Bunlar›n hepsini bir sis-
temati¤e oturtmak ve insanlar›n hayatlar›n›
ve mücadelelerini oyunlara uygulamak
belli bir zaman alm›fl. ‹sminden dolay› ol-
dukça basit görünen, ama oldukça karma-
fl›k bir yap›ya sahip olan Oyun Teorisi, bel-
ki de farkl› bilim dallar›na farkl› flekillerde
adapte olabilmifl ender teorilerden biri.

Oyun Teorisi popüler anlamda Sylvia
Nasar’›n “A Beatiful Mind” adl› eserinden
uyarlanm›fl olan, “Ak›l Oyunlar›” filmiyle
bilinir. Burda anlat›lan, oyunlar teorisinin
en önemli aflamalar›ndan birini gerçeklefl-
tirmifl olan ve yaflam› s›k›nt›larla dolu John
Nash’tir. Fakat Oyun Teorisi’nin bafllang›-
c›, Nash’ten önceye, John von Neumann’a
dayanmaktad›r.

Hepimiz, bütün gençlik, hatta yetiflkin-
ler dahi; devaml› aralar›nda ya da kendi
bafllar›na oyun oynamakta, bu furya gittik-
çe büyümekte, alabildi¤ini içine almakta-
d›r. Ço¤umuzun evleri oyunlarla doludur.
Hatta bir k›sm›m›z öyle ba¤lanm›flt›r ki,
gecelerin sonuna kadar çeflitli oyunlar oy-
namaktad›rlar. Oyunlar, hayatlar›n›n bir
parças› olmufltur. fiu ana kadar yazd›¤›m
fleyler, bilimsel bir yaz› için elbette basit
gelecektir; fakat temel budur. Hepimiz bu
hayatta çeflitli oyunlar oynar›z. Hatta kendi
hayat›m›z bile bir oyundur. Kimin ne za-
man ortaya koydu¤u belli olmayan, uçsuz
bucaks›z, do¤açlama bir oyun. ‹flte bu
oyunda hepimizin çeflitli planlar›, stratejile-
ri ve yapmak istedikleri vard›r. Bunlar›n
hepsi Oyunlar Teorisi’nin birer parças›d›r.
Oyunlar Teorisi’nin amac›, oyunlarda en
iyi seçenekleri belirlemek ve bu yönde iler-

lemektir. Bu özelli¤i sebebiyle, 50 y›ll›k bir
gecikmeyle de olsa, matematikten ekono-
miye ve sosyal bilimlere s›çram›flt›r. Oyun
Teorisinin temel iki aflamas› vard›r. Bu
John von Neumann ve Oskar Morgenstern
taraf›ndan büyük ço¤unlu¤u aç›klanm›fl
“s›f›r sonuçlu oyunlar teorisi” ile daha son-
ra John Nash taraf›ndan aç›klanacak ve No-
bel Ekonomi Ödülü’ne lay›k görülecek
olan “toplam› s›f›r olmayan oyunlard›r.”

S›f›r  Sonuçlu Oyunlar

Oyun Teorisi’yle ilgili ilk kitap, John
von Neumann ve Oskar Morgenstern tara-
f›ndan yaz›lm›fl olan “Theory of Games
and Economic Behavior” (Oyunlar Teorisi
ve Ekonomik Davran›fl) d›r. Oyunlar Teori-
si, ilk olarak bu kitapla birlikte ortaya ç›k-

50

Yusufcan Demirkan
yusufcandemirkan@gmail.com

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 50



m›flt›r. Neumann, zaman›n en önemli mate-
matikçilerinden biridir. Neumann’›n olufl-
turdu¤u Oyunlar Teorisi’nin ço¤unlu¤u s›-
f›r sonuçlu oyunlar› aç›klamaktad›r. Sadece
kitab›n son 80 sayfas›nda, s›f›r sonuçlu ol-
mayan oyunlar geçmektedir, fakat bunlar
da s›f›r sonuçlu olaylara ba¤lanmaktad›r.
Oyunlar Teorisi matematiksel anlam›yla,
ilk olarak von Neumann ve Morgenstern
taraf›ndan oluflturulmufltur.

S›f›r sonuçlu oyunlar, Oyunlar Teori-
si’nin ilk aflamas›d›r. S›f›r sonuçlu oyunla-
r›,iki tarafl› oyunlar olarak kabul edersek,
bu taraflardan biri kazan›yorsa, di¤eri kay-
bediyor demektir. Bu tür oyunlara en basit
örnek futbol maçlar›d›r. Sonucu 1-0 olan
bir maçta, kazanan taraf 1 iken, kaybeden
taraf-1 dir. Toplamlar› da 0’d›r. Bir lig fiks-
türünü inceledi¤inizde, at›lan gollerden ye-
nilen golleri ç›kard›¤›n›z zaman bulaca¤›-
n›z sonuç da s›f›rd›r. ‹flte ilk Oyunlar Teori-
sinin kapsam› budur. Fakat s›f›r sonuçlu
oyunlar önemli olmakla birlikte, gerçek
hayata uygulanabilirli¤i az olan oyunlard›r.

Kitab›n›n son 80 sayfas›nda toplam› s›f›r
olmayan oyunlara yer veren Neumann,
bunlar› aç›klamakta yetersiz kalm›flt›r. Bu
eksiklik John Nash taraf›ndan kapat›lacakt›r.

Von Neumann’›n s›f›r sonuçlu oyunlar›
matematik biliminin temellerine dayan›-
yordu ve bir sure gelifltirilemedi. Kendisi,
zaman›n›n en önemli flahsiyetlerinden biri
oldu¤u içindir ki, teorisi oldukça sayg› gör-
dü; birçok bilimadam› taraf›ndan incelendi.
Fakat John Nash, 20’li yafllar›nda Carnegi-
a Institute’de ö¤renim görürken, Oyun Te-
orisi’yle ilgili bir tez haz›rlad›. John Nash,
üniversiteye kabul edilirken, dahi oldu¤u
bilinen bir kifliydi ve bu genç yafl›ndaki ze-
kas›yla, tecrübesizli¤i birleflince, ortaya
önemli bir tez ç›kt›. Evet, tecrübesizlik.
Nash bu -ilk teoriyi-  s›f›r sonuçlu olmayan
oyunlarla ilgili haz›rlad›¤› tezinde, gerekli 4

51

John Von Neumann

Oskar Morgenstern

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 51



koflulun sa¤lanmas› durumunda taraflar›n
birlikte kazanç elde edebileceklerini öne
sürerek elefltirmifltir. Fakat Oskar Morgens-
tern’in tezlerini tam okumam›fl olmal› ki,
bunun benzerinin ayn› tezlerde geçti¤ini
gözden kaç›rm›flt›r. Fakat, bu Nash gibi bir
matematikçinin önünü kesmemifltir.

Toplam› s›f›r olmayan oyunlar

Nash’in Oyun Teorisine çok önemli kat-
k›lar› vard›r. Nash,n-kiflili s›f›r sonuçlu ol-
mayan oyunlar› gelifltirmifltir. Ve ayn› an-
da,birden çok taraf›n, birlikte hareket ede-
rek, ayn› zamanda kazanç elde edebilece¤i-
ni göstermifltir. Nash’in bir di¤er katk›s›,
daha sonra ismiyle an›lacak “Nash Equilib-
rum” (Nash Dengesi) dir. fiimdi bunlar›
çok belirgin örnekleriyle birlikte aç›klama-
ya çal›flaca¤›m.

Daha önce von Neumann ve Morgens-
tern’in s›f›r sonuçlu oyunlar›ndan bahsettik.
Bu oyunlar bafllang›çt› ve bu oyunlarda ge-
nellikle iki taraf bulunuyordu. Fakat ayn›
zamanda, iki veya n-kiflili, iflbirlikli veya
iflbirliksiz oyunlar da bulunmakta. Nash
dengesini aç›klamadan önce, karfl›m›za ç›-
kacak çok önemli bir kavram olan “domi-
nant strategy” (bask›n strateji) den k›saca
bahsetmek istiyorum. Bask›n strateji; bir
kifli veya firman›n, belirli koflullar alt›nda,
kazanc›n› en yüksek seviyeye ç›karacak ve
tercih edilmesi en mant›kl› olan stratejidir.
Ki bu strateji, Nash dengesinin oluflmas›n-
da çok önemlidir. Özellikle ‘non-cooperati-
ve games’ (iflbirli¤i olmayan oyunlar) da
her taraf›n belirli stratejileri vard›r. Bunlar-
dan en iyisi, bask›n strateji olarak adlan-
d›r›l›r.

Nash kendi oyunlar teorisini aç›klarken,
“iflbirlikli” ve “iflbirli¤i olmayan” oyunlar
ayr›m›na çok dikkat etmifltir. Çünkü bunla-
r›n koflullar› ve getirece¤i sonuçlar birbi-
rinden oldukça farkl›d›r.

Nash dengesi, özellikle iflbirli¤i olmayan
oyunlarda geçerli bir durumdur. fiayet bir
oyunda, bir kifli için en kazançl› olan bas-
k›n strateji seçilirse ve bu bask›n strateji di-
¤er oyuncular için de geçerliyse,burda bir
Nash dengesi oluflur. John Nash, bu teziyle
y›llar sonra Nobel Ekonomi ödülüne lay›k
görülmüfltür (1994). Nash dengesi için ve-
rilebilecek standart örneklerden bir kaç›n›
vermek istiyorum.

Bunlardan birincisi filmde de geçen, k›z
ve erkekler aras›ndaki durumdur. Dört er-
kek ve dört k›z oldu¤unu varsayal›m. Bu
k›zlardan bir tanesi di¤erlerine gore daha
güzel, kalan üç k›z ise normal güzellikte.
Normal koflullar alt›nda, burda bulunan
dört erke¤in dördü de güzel olan k›za yöne-
lecektir. Bu durumda baflar› oran› oldukça
düflüktür. Düz hesapla yüzde yirmi befltir
ve di¤er k›zlar›n yapacaklar› baltalama
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giriflimlerini de hesaba katarsak, baflar› ih-
timali gittikçe düflecektir. Bu hem grup
için, hem de bireyler için olumsuz bir du-
rumdur.

‹kinci olas›l›k; üç kiflinin az güzel k›zla-
ra, bir kiflinin ise güzel k›za yönelmesi du-
rumudur. Ki bu durumda baflar› ihtimali ol-
dukça yüksektir. Düz mant›kla yüzde yüz-
dür. Fakat tabi ki de gerçekte durum böyle
de¤ildir. Di¤er k›zlar›n kendilerini ikinci
seçenek olarak alg›lamas› ve güzel k›za yö-
nelecek erke¤in seçiminde oluflacak ç›kar
çat›flmas› da baflar› ihtimalini düflürür. Fa-
kat, hepsinin kendi bask›n stratejilerini seç-
meleri durumunda, ç›kar çat›flmas› kaç›n›l-
mazd›r.

Burda son seçenek, hem grup hem de bi-
reyler için en iyisini seçmektir. Bu durum-
da, grup içi tart›flmalar önlenecektir. E¤er,
tüm erkekler az güzel k›zlara yönelirse,
hem az güzeller kendilerini ikinci planda
hissetmeyecek, bu da baflar›y› artt›racakt›r.
Güzele yönelme konusunda ç›kar çat›flmas›
da söz konusu olmay›nca, bu durum baldan
da tatl›d›r. Tabii ki de k›smen. Hem grup içi
tart›flmalar önlenir, hem de en yüksek ve-
rim elde edilir. Bu da ayn› anda birden çok
kiflinin kazanabilece¤ini ve bu durumlar›n
dengeye ulaflabilece¤ini gösterir. Fakat
Nash dengesinde, herkes kendisi için bas-
k›n stratejiyi seçece¤inden, genellikle ikin-
ci anlatt›¤›m durum ortaya ç›kar.

Nash dengesi, asl›nda siyasi olaylarda da
karfl›m›za s›kça ç›kar. Zaten Nash’le birlik-
te matemati¤in bir parças› olan Oyunlar Te-
orisi, sosyal bilimlerin ve yak›n zamanda
biyolojinin de konusu olmufltur.

Mesela So¤uk Savafl döneminde de
Nash dengesi örne¤i verilebilir. A.B.D ile
Sovyetler aras›nda geliflen silahlanma yar›-
fl›, ç›kar çat›flmas›n› alevlendirmifltir. Bu da
vahim sonuçlar do¤urmufltur. Burda bask›n
strateji, her iki taraf›n da kendi silahlar›n›
gelifltirip, en yüksek kazanc› elde etmesi-

dir. Fakat burda ortaklafla davran›p, birlikte
hareket etselerdi, bu durum gruplar içinde
çat›flmalar› önleyecek ve So¤uk Savafl dö-
nemi yaflanmam›fl olacakt›.

Son bir örne¤i de hukuktan vermek isti-
yorum. Arar›nda sorun yaflanan iki firmay›
göz önüne getirelim. Bu iki firman›n arala-
r›ndaki sorunu çözmek için çeflitli seçenek-
leri vard›r. Aralar›ndaki sorunu hiçbir sorun
ç›kmadan çözmeleri için iki seçenekleri
vard›r. Ya aralar›nda anlafl›rlar ve yahut da
bir arac› bulup onun kurdu¤u ortamda uzla-
fl›rlar. Fakat insan, bir haz makinesidir. Ün-
lü ekonomist Edgeworth bu konuda olduk-
ça hakl›. Neden mi? Çünkü bu firmalar,el-
bette kazançlar›n› artt›rmak için bask›n
strateji arayacaklard›r. Ve belki de avukat
tutup, dava açmak onlar›n kazanc›n› artt›-
r›r. fiayet bunlardan biri böyle yaparsa,
avukata ödedi¤i paran›n mislini burdan al›r.
Ayn› anda ikisi karfl›l›kl› dava açarsa, bafl-
takinden farkl› bir durum oluflmaz. Yine
dengeye ulafl›l›r. Fakat, bunu yapt›klar›nda
tuttuklar› avukatlara ödeyecekleri para, on-
lar için zarard›r.

Son verdi¤im örnekle birlikte Nash den-
gesini tamamlamak istiyorum.Asl›nda ol-
dukça basit görünen bu olay, ekonomi tari-
hinde büyük bir s›çramad›r. Ve bu fikir, çok
önemli bir dehan›n parmaklar›n›n ucunda
dillenmifltir.

Nash’in aç›klad›¤› toplam› s›f›r olmayan
oyunlar incelenmifl ve bunlara çeflitli ör-
nekler oluflturulmufltur. ‹flbirlikli oyunlara
oluflturulan en ünlü örnek, “Mahkum Aç-
maz›” (Prisoner’s Dilemma) d›r.

Mahkum Açmaz› 

(Prisoner’s Dilemma)
Mahkum açmaz›, bilimadamlar› taraf›n-

dan mahkumlar üzerinde yap›lan araflt›r-
malar ve incelemeler ile birlikte oluflturul-
mufl bir tezdir. ‹ki tane zanl›y› ele alal›m.
Bunlar iki ayr› odada, efl zamanl› olarak
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sorgulan›yorlar. Ellerinde dört seçenek var.
‹tiraf etmek, di¤erini ispiyonlamak, karfl›-
l›kl› ispiyonlamak ve sessiz kalmak. ‹tiraf
etme seçene¤i burda ele al›nmaz. Birinci
seçenek birinin di¤erini ispiyonlamas›d›r.
fiayet zanl›lardan birisi, di¤erini ispiyonlar-
sa ve di¤eri de sessiz kal›rsa; sessiz kalan 3
y›l ceza alacaksa bunun tamam›n› al›r,
ispiyonlayan ise cezadan kurtulmufl veya
büyük oranda hafifletilmifl olarak s›yr›l›r.
Ki bu seçenek, bask›n stratejidir.

‹kinci seçenek olan karfl›l›kl› ispiyonla-
mak da kazançl›d›r, ama ilkine gore daha
az kazanç sa¤lar. Karfl›l›kl› ispiyonlama
durumunda, her iki taraf›n da cezas› 3 y›lsa
2 y›la düfler. (Bu rakamlar› fark› göstermek
amac›yla veriyorum.)                                  

En son seçenek ise sessiz kalmakt›r, bu
“cooperative games” (iflbirlikli oyunlar)
kapsam›na daha çok girer. Çünkü sessiz
kalma durumu, genellikle önceden verilen
bir kararla gerçeklefltirilir. Sessiz kalma ve
suçu itiraf etmeme durumunda, deliller ye-
terli olmazsa serbest kalacaklard›r veya ce-
za alsalar dahi bu ceza asgariye inecektir.
Bu seçenek, her iki taraf için de en kazanç-
l› oland›r.

“Prisoner’s Dilemma”n›n önemi Nash
dengesine ters düflmesinden kaynaklan›r.
Nash dengesinde, herkes kendisi için bas-
k›n olan stratejiyi seçecektir. Fakat son se-
çenek olan sessiz kalmak, her iki taraf için
bask›n de¤il, grup için olumlu bir strateji-
dir. ‹flte “Prisoner’s Dilemma”, Nash den-
gesinden bu yönüyle ayr›l›r ve genellikle
“cooperative games” (iflbirlikli oyunlar) ›n
bask›n stratejisini örnekler.

fiu anda Oyunlar Teorisini genel bir fle-
kilde tan›tm›fl bulunuyorum. Oldukça kar-
mafl›k bir konu ve kullan›m› çok yayg›n.
Temel olarak modelleme yöntemine ba¤l›.
Matematik kökenli bir teori olmas›na ra¤-
men, sosyal bilimler ve biyolojiyle; özel-
likle ekonomiyle içiçe geçmifl bir teoridir.
Devletler aras› iliflkiler, piyasadaki rekabet-

lerin ço¤unda gözlemlenir. Piyasa rekabet-
lerinde birçok önemli örne¤i vard›r. Bilim-
sel metinlerde genellikle, uçak piyasas›nda
Airbus ile Boeing’in üretim kapasitelerini
artt›rma örne¤i verilir. Benim gördü¤üm
bir aspartam üretim rekabeti vard›. K›saca-
s›, oldukça genis bir kullan›m alan›na sahip.

Tarihsel iki süreçten bahsettik. Von Neu-
mann ve Morgenstern’in kitab›nda geçen
s›f›r sonuçlu oyunlar bunun ilk aflamas›yd›
ve matematikseldi. Bundan y›llar sonra onu
gelifltiren Nash’i anlatt›k. Nash’in as›l kat-
k›s›, oyunlar teorisinin matematikten eko-
nomiye tafl›nma süreci ile iflbirlikli oyunlar
ve iflbirliksiz oyunlar aras›ndaki strateji ve
denge farkl›l›klar›n› belirtme k›sm›nda ol-
du. Nash dengesi, y›llar sonra (1994) ona
Nobel Ekonomi ödülünü kazand›rd›. Son
olarak da yap›lan en önemli araflt›rmalar-
dan biri olan ve Nash’in hocas› Al Tucker
taraf›ndan icat edilmifl “Prisoner’s Dilem-
ma” (Tutuklu Açmaz›) n› konu edindik.
Bunlarla birlikte, benim de anlatmak iste-
diklerim tamamlanm›fl oldu.

Oyunlar Teorisi günümüz bilim dünya-
s›nda oldukça popüler bir konu. Matema-
tik, ekonomi, siyaset, biyoloji gibi bir çok
bilim dal› bu teoriden yararlan›yor. Tama-
men hayat›m›z›n içine ifllemifl, bizi zaman
zaman “insanl›k”tan ç›karan rekabet or-
tamlar›na yerleflmifl bir teori olan -Oyunlar
Teorisi-, içinde yaflad›¤›m›z 21. yüzy›lda,
geliflimini sürdürmeye devam ediyor.
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