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Yi¤it Bulut, Radikal, 14 Ekim 2005
Nobel Ekonomi Ödülü’nü “Oyun Teorisi”ne
getirdikleri yeni analizlerle savaﬂlar›n bile engellenebilece¤ini ortaya koyan ‹srailli iktisatç› Robert Aumann ile ABD’li matematikçi Thomas Schelling’in
kazanmas› beni yaz› yazmaya tahrik [etti] [...]
Peki oyun teorisinin veya ak›l oyunlar›n›n piyasalar ile ilgisi ne? Cevap çok zor de¤il; piyasa,
kaotik bir yap› ve insanlar›n üretti¤i her teori “kaos”u “kosmos”a dönüﬂtürmek için bulunmuﬂ k›sa
yollar. Zaten dünya hayat›m›z›n da amac› bu: kar›ﬂ›k olan› bilinir k›labilmek...
Peki “kaos”u “kosmos”a dönüﬂtürmek ve sistemleri yüzde 100 tan›mlamak mümkün mü? Hay›r. Yap›labilen küçük parçalar›n ›slah edilmesi,
aral›klar›n bilinir k›l›nmas›. Bu noktada biraz geriye gidelim ve soral›m: Bu teorilerin ilk ç›k›ﬂ kayna¤› neresi? 1920’li y›llarda Frans›z donanmas›nda
çal›ﬂan bir matematikçi olan Emile Borel, La théorie du jeu adl› kitab›nda, ﬂans harici etkenlerin sonucu de¤iﬂtirebildi¤i oyunlar› ve stratejinin günlük
hayata, özellikle ekonomi ve politika üzerine etkilerini inceledi. Ekonomistler ortaya at›lan kavramlara güncel ﬂartlar alt›nda s›cak bakmasalar da, teorilerden etkilenenler kavramlar› çeﬂitlendirip geliﬂtirerek bugünlere taﬂ›d›lar. Borel’in ortaya att›¤›
kavramlar›n tam olarak anlaﬂ›l›p özellikle sermaye
piyasalar›nda kullan›lmas›n›n gecikmesi, “strateji”
kelimesinin “savaﬂ” kavram› ile birlikte alg›lanmas› ve dünya piyasalar›ndaki geliﬂmenin tam olarak
tamamlanamamas› ile ilgiliydi. Olay› geliﬂtiren ve
bilimselleﬂtiren, baﬂl›kta belirtti¤imiz “ak›l oyunlar›” adl› eserden tan›d›¤›m›z John Nash oldu...
Peki bugüne gelirsek; oyun teorisinin pratikte
yarar› ne? Sermaye ve para piyasalar›nda uygulanabilir bir “optimal strateji” kavram›ndan bahsedebilir miyiz? Yukar›da “kaos”u tan›mlarken; “Islah etmek mümkün de¤il, küçük parçalar rasyonel alg›lama içine çekilebilir” ç›kar›m›n› yapm›ﬂt›k. O noktadan hareket edersek soruya ﬂu ﬂekilde cevap verebiliriz; piyasan›n oluﬂumunu etkileyecek kadar büyük
oyuncular ile amatör kat›l›mc›lar aras›nda “aktifpasif” kat›l›m anlam›nda bir ayr›m yapmaz ve herkesin eﬂit ﬂansa sahip oldu¤unu varsayarsak; piyasa

dedi¤imiz “kaos”u tan›mlanm›ﬂ aral›klar içinde çözebiliriz. Örnek, geçmiﬂ verileri do¤ru analiz eden
ve piyasa kat›l›mc›lar›n›n davran›ﬂ biçimlerini sorgulayan bir yat›r›mc›, Türk sermaye piyasalar›nda
ﬂöyle bir strateji ile her zaman kazanabilir: “0,660,42 cent aral›¤›nda, ‹MKB 30-100 hissesi al›r›m,
geliﬂmelere göre 1,3 cent üzerinde, risksiz tepenin
2,2 cent oldu¤unu bilerek, ne olursa olsun kâr›m›
realize ederim.” Ayn› stratejiyi dolarda bu y›l gördü¤ümüz seyir için uygulayal›m. Vard›¤›m›z ç›kar›m: 1,38-1,40’a do¤ru dalgaland›kça, buras› k›r›lamad›¤› her durumda, dolar›m› satar›m geri çekilmelerde 1,35 ve alt›nda kademeli olarak geri al›r›m...
Peki anlat›mda çok kolay görünmesine ra¤men
“piyasa”y› çözmek bu kadar basit mi? Piyasa
“profil” belirlenecek kadar bir süre izlenmiﬂ ve
aral›klar do¤ru tan›mlanm›ﬂsa, bu kadar basit...
Ama ﬂu gerçe¤i de unutmayal›m: Yapt›¤›m›z “kaos”un bütününü anlamak veya tamam›n› çözmek
de¤il, yapt›¤›m›z tan›mlanm›ﬂ aral›klar içinde kalan dinami¤i “kosmos”a çevirmek, yani formüle
etmek... Sonuç: “Kaos”tan korkmayal›m. Hayata,
do¤aya, piyasaya “dinamik” getiren kaotik yap›d›r. Bu gerçe¤i bilerek, “tan›mlanm›ﬂ aral›klar”
oluﬂturmak ve bu formüllere göre karar almak. ♦
lbette anlam sorusunu hiç sormam›ﬂ bir insan›n yaﬂam› anlams›z de¤ildir. Matematik ö¤rencisinin iﬂi
matemati¤in anlam› üstüne düﬂünmek de¤ildir.
Matematik bir düﬂünme yaﬂant›s›d›r. O yaﬂant›n›n hakk›n› vermek, sorumlulu¤unu taﬂ›mak
için anlam sorusuna bulaﬂmak gerekmiyor.
Ama, bir makina gibi, anlam› kurutulmuﬂ bir
matematik yaﬂant›s›, yaﬂanan›n bütünlü¤ünü
tehdit etmiyor mu? Bu anlam, elbette felsefece
ortaya konmuﬂ bir anlam olmayabilir. Yarat›c›
matematikçiler, anlam› esirgenmiﬂ yaﬂant›larla,
matematiksel nesnelerle iliﬂkiye geçmiyorlard›r
diye düﬂünüyorum.”
Ahmet ‹nam’›n 29 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet Bilim ve Teknik Eki’nde ç›kan Yaﬂamdan Ö¤renmek adl› yaz›s›ndan.
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Matemati¤in Yal›n Güzelli¤i
Celal Üster, Radikal Kitap, 18 Kas›m 2005
Matematik kimin kardeﬂi?
Bedri Rahmi’nin otuz alt› yaﬂ›nda kaleme ald›¤› bu mektubu uzun uzun aktarmayay›m, tümünü
okumay› merakl›s›na b›rakay›m. Ama y›llar önce
baﬂ›na belâ olan matematik konusunda onca y›l
sonra söyledikleri gerçekten çarp›c›:
“Ey estetik hocalar› nerdesiniz? Ne zaman aran›zdan biri ç›kacak da matematikle resmin, heykelin, nak›ﬂ›n özbeöz kardeﬂ olduklar›n›, bunlar›n
hepsinin ayn› tasarlama gücüne ba¤l› oldu¤unu fakir fukaraya anlatacak?”
Mektuplar› Matematik Dünyas› dergisinde sunan Haluk Oral, “‹ﬂte böyle...” diye bitiriyor yaz›s›n›. “Bedri Rahmi, gerçek bir sanatç› olunca, matematikle sanat›n kardeﬂli¤ini anlam›ﬂ. Dar›s› hepimizin baﬂ›na...”
Ben de, Bedri Rahmi’nin sözlerini okurken ‹ngiliz düﬂünür Bertrand Russell’›n bir sözünü ﬂaﬂk›nl›kla an›msad›m: “Matematikte var olan yaln›zca gerçek de¤ildir, yetkin bir güzellik de vard›r matematikte; heykeldeki gibi, so¤uk ve yal›n bir güzellik.”
Matemati¤in, birbiriyle uzak yak›n bir ba¤›nt›s› bulunmayan bir düﬂünürle bir sanatç›ya nerdeyse ayn› sözü söyletmesi ne kadar ﬂaﬂ›rt›c›; bilimle
sanat›n estetikte buluﬂmas› ne kadar hoﬂ, güzel bir
duygu uyand›r›yor insanda.
[...] Kuruluﬂundan on dört y›l sonra da olsa
böylesi bir dergiyle tan›ﬂm›ﬂ oldu¤um için kendimi
talihli say›yorum. [...] Hem matematik dünyas›ndan insanlar›, hem de merakl›lar›n› kendine çekme
gücü olan bir dergi Matematik Dünyas›. Benim gibi matematikten çok çekmiﬂ birini bile kendine çekebiliyorsa, matemati¤i popüler k›lma iﬂlevini yerine fazlas›yla getiriyor demektir.
Derginin, tüm bunlar›n ötesinde, benim için
çok önemli bir özelli¤i daha var. Eskiden beri ülkemizde yay›mlanan bilimsel kitap ve dergilerin tümünde de¤ilse de pek ço¤unda dile özen gösterilmedi¤ine tan›k olmuﬂumdur. Dille düﬂündü¤ümüze göre, özensiz, yanl›ﬂ, bozuk bir dilin özensiz, da¤›n›k bir düﬂüncenin yans›mas› olabilece¤ini düﬂünmüﬂümdür hep. Matematik Dünyas› dergisi ise,
matemati¤in simgesel dilinin yan› s›ra yaz› diline
de özel bir özen gösteriyor. Yaln›zca matematikten
de¤il, Türkçeden de “pekiyi” al›yor!.. ♦

rtaokulda da, lisede de matematikte hiç iyi
de¤ildim. [...] Yeterince zeki mi de¤ildim,
yoksa bu derslere yeterince çal›ﬂm›yor
muydum? Belki bu iﬂlere akl›m pek yatk›n de¤ildi,
kafam basm›yordu belki. Ama Dostoyevski, Çehov
falan okumaya biraz daha az, bu tür derslere biraz
daha fazla vakit ay›rsam, belki de biraz daha iyi notlar alabilirdim...
Neyse, bu eski derdimle baﬂ›n›z› a¤r›tmayay›m. Matematik Dünyas› dergisinin geçenlerde elime geçen say›lar›na göz atarken, y›llar önce okul
s›ralar›nda çekti¤im ac›lar›, yaﬂad›¤›m karabasanlar› an›msad›m. Ama Bedri Rahmi Eyubo¤lu’nun,
derginin Güz 2004 say›s›nda yer verilen iki mektubunun gönlüme su serpti¤ini itiraf etmeliyim.
Derginin “Matematik Tarihinden Günümüze”
bölümünde Haluk Oral’›n sundu¤u mektuplar›n ilkini, Bedri Rahmi, a¤abeyi Sabahattin Eyubo¤lu’na yazm›ﬂ. O günlerde Bedri Rahmi henüz on üç
yaﬂ›nda, Trabzon Lisesi’nde ortaokul ö¤rencisi. Sabahattin Eyubo¤lu ise Fransa’da Lyon Üniversitesi’nde edebiyat ve estetik okuyor.
Daha o s›ralar Bedri Rahmi’nin derdi, “sanat›n
oca¤›na bir alev olmak”. Ama Akademi’ye girebilmesi için ortaokulu bitirmesi gerekiyor. Gel gör ki,
baﬂ› matematikle belâda. Bak›n, a¤abeyine neler
yazm›ﬂ: “Matematik dersleri büyük azap içinde geçiyor A¤abey... Her ders, bir parça daha bo¤uldu¤umu duyuyorum... Kimi kez bu derin anlamamazl›k
bana çok ﬂeyler düﬂündürüyor A¤abey... Öyle zamanlar oluyor ki, s›radan kalkmak... Kap›y› sinirli
bir elle parçalar gibi vurmak... ve ç›kmak... S›n›ftan,
okuldan, hatta hatta, Trabzon’dan ç›kmak... Geçip
gitmek, belâm› aramak istiyorum A¤abey...” [Kardeﬂ Mektuplar›, Bilgi Yay›nlar›, 1985, s. 16-17.)]
Aradan y›llar, y›llar geçer. Bedri Rahmi yurtd›ﬂ›nda resim ö¤renimi görmüﬂ, Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirmekle kalmam›ﬂ, “sanat›n oca¤›na
bir alev” olmuﬂ, Karadut adl› ﬂiir kitab›n› yay›mlam›ﬂt›r. Dahas›, on y›ldan fazla bir zamand›r Güzel
Sanatlar Akademisi’nde ö¤retim üyesidir. 1949’da,
ad›n› a¤abeyi Sabahattin Eyubo¤lu’nun koydu¤u,
Orhan Veli’nin yönetti¤i “Yaprak” dergisinde
Bedri Rahmi’nin bir “aç›k mektup”u yay›mlan›r.
“Kendi gençli¤i”ne seslenir görünen, ama gençler
için yaz›lm›ﬂ bir “aç›k mektup”.
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2005 Nobel Ekonomi Ödülü Bir Matematikçinin
005 Nobel Ekonomi Ödülü’nü, “uyuﬂmazl›k
ve iﬂbirli¤i konusunu oyunlar kuram› sayesinde daha iyi anlamam›z› sa¤lad›klar›” gerekçesiyle matematikçi Robert J. Aumann ile ekonomist Thomas C. Scheling paylaﬂt›lar.
Matematiikçi Robert J. Aumann’›n
yaﬂamöyküsünü aﬂa¤›daki gri karede bulacaks›n›z.
Bu y›l›n Ekonomi Nobel Ödülü’nün Filistinlilere
yaﬂam hakk› tan›mayan
Aumann’a ve ABD’nin Vietnam savaﬂ›n› destekleyen ve ayr›-

ca BM’nin üçüncü “milenyum”
için saptad›¤› amaçlar› yok saymas› ve 186 ülke taraf›ndan imzalanan çevreci Kyoto Protokolü’nü
imzalamamas› gerekti¤ini savunan Schelling’e verilmesine birçok
kiﬂi ve kurum karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
(186 ülke taraf›ndan imzalanan Thomas Schelling
Kyoto Protokolü’nü ABD hâlâ
daha imzalamam›ﬂt›r.)
2005 Nobel Ekonomi Ödülleri’nin bir eleﬂtirisi için bkz. http://www.voltairenet.org/article129910.htm
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Robert J. Aumann
Bugün ‹srailli olan ve Kudüs ‹brani Üniversitesi’nde görev yapan Robert J. Aumann 1930’da
Frankfurt’ta do¤muﬂ ve 8 yaﬂ›nda Nazi’lerden kaçan ailesiyle birlikte ABD’ye s›¤›nm›ﬂt›r. Ailenin
ABD’ye kaç›ﬂ›ndan iki gün sonra, 9 Kas›m
1938’de Almanya ve Avusturya’da Yahudilere
karﬂ› meﬂhur Kristallnacht (“Kristal Gecesi”; bizdeki 6-7 Eylül 1955 olaylar›n›n bir benzeri ancak
çok daha geniﬂ çapl›s› ve vahﬂisi) gerçekleﬂmiﬂtir.
1950’de City College of New
York’un matematik bölümünden
mezun olmuﬂ, 1955’te de topolojinin bir altdal› olan “dü¤ümler kuram›”nda çal›ﬂarak MIT’den doktoras›n› alm›ﬂt›r. Daha sonra, matematikçi Von Neumann’la ünlü
Oyunlar Kuram› ve Ekonomik
Davran›ﬂ kitab›n› yazan ekonomist
Oskar Morgenstern sayesinde
oyunlar kuram›na merak salm›ﬂt›r.
1956’da Kudüs ‹brani Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Aumann’›n bilime en önemli
katk›s› birçok kez oynanan ve tüm bilginin tüm
oyuncular taraf›ndan bilinmedi¤i oyunlar konusundad›r, yani birden fazla kez ayn› koﬂullarla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda ve karar verenlerin tüm bilgilere sahip olmad›¤› oyunlarda izlenmesi gereken strateji-

leri irdelemiﬂtir. (Bu oyunlarda her hamle karﬂ›
tarafa daha önce bilmedi¤i bir bilgi verebilir.)
Oyuncular aras›nda iﬂbirli¤inin olmad›¤› oyunlarda “karﬂ›l›kl› iliﬂkili denge” (correlated equilibrium) kavram›n› ilk kez ortaya atand›r. Bu kavram
“Nash dengesi” kavram›ndan daha esnek ve kullan›ﬂl›d›r.
Aumann dindar bir Yahudi olarak Yahudi dininin kurallar›n› yorumlayan Talmud’daki ikilemleri, gizleri, açmazlar› “çözmek”
için oyunlar kuram›n› kullanm›ﬂt›r.
Ayr›ca Tevrat’ta ve Talmud’da
“kodlanm›ﬂ sözleri” bulmak gibi
mistisizmin uç noktalar›nda seyreden bir u¤raﬂa giriﬂmiﬂ ve bu yüzden
birçok eleﬂtiri alm›ﬂt›r.
Aumann ayn› zamanda “Üstün
‹srail ‹çin Profesörler” örgütünün
bir mensubudur.
Kudüs ‹brani Üniversitesi’nde bilimleraras› bir kimli¤e sahip oldu¤u
öne sürülen Rasyonalite (Mant›kl›l›k) Merkezi’nin kurucular›ndan ve
en aktif üyelerinden biridir. ABD Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nin onursal yabanc›
üyesidir. Eﬂi hayatta olmayan Aumann’›n 5 çocu¤u, 19 torunu ve 2 torun çocu¤u vard›r. 1982’de
‹srail Lübnan’› iﬂgal etti¤inde ‹srail ordusunda askerli¤ini yapmakta olan o¤lunu kaybetmiﬂtir.
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Robert J. Aumann’dan
Rasyonalite (Mant›kl›l›k) Merkezi üyelerinen
Sergiu Hart’›n doktora dan›ﬂman› Robert Aumann’la yapt›¤› söyleﬂiden al›nt›lanm›ﬂt›r:

ﬁaﬂk›na dönmüﬂtüm. Elli y›l sonra, “mutlak iﬂe
yaramaz ve soyutun da soyutu saf matematik t›bb›n ikinci s›n›f›nda okutuluyor.”

• “Dü¤ümler say›lar kuram› gibidir: Problemleri ifade etmek çok kolayd›r, bir ilkokul ö¤rencisi
bile anlayabilir o kadar do¤ald›rlar ve Fermat’n›n
Son Teoremi’nden daha da basittirler. Ama dü¤ümler hakk›nda herhangi bir ﬂey kan›tlamak o
kadar zordur ki, cebirsel topolojinin gerçekten derin yöntemlerini gerektirir. Ve aynen say›lar kuram› gibi dü¤ümler kuram› da hiç ama hiçbir ﬂeye
yaramaz. Dü¤ümleri bu yüzden çekici buldum [ve
doktoram› o konuda yapt›m.]
Bu birinci perde... Ve ﬂimdi ikinci perde için
perdeler kalk›yor. Elli y›l sonra, neredeyse günü
gününe gece saat 10’da telefon çal›yor. Torunum.... T›p okuyor, ikinci s›n›fta. “Büyükbaba, diyor, beynini bana ödünç verebilir misin? Dü¤ümleri ö¤reniyoruz. Konuyu anlam›yorum, galiba hocam›z da anlam›yor. Mesela ba¤lant› [linking] say›lar› tam olarak nedir?” “T›pta dü¤ümlerin ne iﬂi
var?” diye sordum. “Bazen, dedi, bir hücrede
DNA dü¤üm olur, dü¤üme göre bu kansere neden
olur. Bu yüzden dü¤ümleri anlamak zorunday›z.”

• “‹lelebet bilgiyi hem saklay›p hem kullanamazs›n. Özel bilgisi olan bu bilgiyi kullanmamakla bilginin en az›ndan bir parças›n› ortaya sermek
aras›nda seçim yapmal›d›r.”
• “‹nsanlar s›k s›k savaﬂ›n, sald›r›n›n, ›rkç›l›¤›n
mant›ks›z (irrasyonel) oldu¤u yan›lg›s›na düﬂerler.
[...] ‹lla mant›ks›z olmak zorunda de¤ildir savaﬂlar.
Bu düﬂünce a¤›r gelebilir ama mant›kl› olabilirler.
Savaﬂ›n mant›ks›z oldu¤unu söylemek çok büyük
bir yanl›ﬂ olabilir. E¤er mant›kl›ysa ve mant›kl› oldu¤unu kabul edersek, o zaman hiç olmazsa sorunu ortaya koyabilriiz. Mant›ks›z deyip geçersek
sorunu ortaya koymay›z.”
• “[Tekrar tekrar oynanan oyunlara] bir baﬂka
örnek öç almakt›r, öç almak k›sa dönemde mant›ks›z olarak alg›lanabilir, ama mant›kl› olabilir,
çünkü öç al›rsan, bu kiﬂi ikinci karﬂ›laﬂman›zda sana kötülü¤ü dokunmaz. ‹yilik ve öç alma ancak
tekrarlanan oyun perspektifinden bak›ld›¤›nda anlaml›d›r, bir kez oynanan oyunlarda de¤il.” ♦
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