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“İyi bir oyun iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara dayalıdır.” 
James M. Buchanan and Geoffrey Brennan* 

 
I. GİRİŞ 
 
İnsanlar bir arada yaşarlar. İnsanların bir arada ahenk ve barış içerisinde yaşayabilmeleri için 
de düzen gereklidir. Düzeni ise kurallar sağlar. Kuralların rasyonelini bu basit mantık 
silsilesinde bulmak mümkündür. Diğer yandan, asırlar boyunca insanoğlunun kurallara dayalı 
bir toplumsal düzen oluşturmak yönünde aldığı mesafe tahmin edildiği kadar fazla değildir. 
Hala pek çok toplumda ekonomik ve siyasal düzenin iyi işleyebilmesi için gerekli kuralların 
oluşturulamadığını görmek mümkündür. Oysa kurallar ve kurumlar toplumsal amaçlara 
ulaşmak ve bu çerçevede ekonomik gelişmeyi sağlamak için son derece önemlidirler.  
 
Bu çalışmada kuralların rasyoneli konusu oyun teorisi perspektifinden ele alınacaktır. İlk önce 
toplumsal, ekonomik ve sosyal düzen kavramlarını ele alacağız. Daha sonra muhtelif 
oyunlardan örnekler vererek kuralların sebeplerini ve sağlayacakları yararları açıklamaya 
çalışacağız. 
 
II. DÜZEN VE KURALLAR 
 

 
“İnsanları iyi yapan yasalardır.” 

Aristo 
 

“Kanun düzendir,  
iyi kanun iyi düzendir.” 

Aristo 
 

İnsanlar sosyal bir varlık olarak sosyal bir çevre ile etkileşim halinde yaşarlar. Toplumsal 
ilişkilerin bir düzen içerisinde yürütülmesi sosyal hayatın kaçınılmaz bir sonucudur. Toplu 
yaşam bir düzeni gerekli kılmaktadır. Toplu yaşamı sağlamak için oluşturulmuş kurallara 

                                            
* J.M. Buchanan and G. Brennan, The Reason of Rules –Constitutional Political Economy-, Cambridge: Cambridge University Press, 
1980. 



“toplumsal düzen kuralları” denir. Bu kuralların amacı, toplum içindeki fertlerin birbirlerine ve 
topluma, toplumun da fertlere karşı tutum ve davranışlarını düzenlemek, çıkar çatışmalarına 
engel olmak ve bunlar arasındaki dengeleri kurarak toplumsal düzeni sağlamaktır. Toplumsal 
hayatı düzenleyen kuralların başında hukuk, görgü, ahlak ve din kuralları gelir. 

Ekonomik düzen ise, ekonomik birimlerin karar alanları ve faaliyetlerinin uzun dönemde 
yerleşmiş çevresel koşullarını belirleyen kural, norm ve kurumlar bütününü ifade eder. 
(Thieme,1991:22) Ekonomide kaynakların kıtlığı ve insan ihtiyaçlarının sınırsız olması 
dengesizliklerin ve sorunların temelini oluşturur. İnsanlar, iş bölümü ve uzmanlaşma 
sayesinde kıt kaynakları daha etkin bir biçimde kullanma imkanına sahiptirler. Ancak 
kaynakların etkin kullanılabilmesi için bir koordinasyona, dolayısıyla bir düzene gerek vardır. 
Son derece karmaşık bir yapıya sahip olan piyasada iş bölümü ve uzmanlaşmadan 
yararlanabilmek, ekonomide kaynakların etkin dağılımını ve kullanımını sağlamak, üretimle 
talep arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak, üretimin paylaşımındaki adaletsizlikleri 
mümkün olduğu ölçüde azaltmak gibi sorunların üstesinden gelebilmek için ekonomik 
faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir.(Aktan,2002:210.)1.   

Bir sosyal düzen içerisinde ekonomik düzen dışında bir de siyasal düzene gerek vardır. Siyasal 
düzen bir ülkede uygulanan siyasi yapıyı, devletin siyasi alandaki güç ve yetkilerinin kapsamını 
ve bunları ne şekilde kullanacağını, ayrıca bireylerin siyasal alandaki hak ve özgürlüklerini ele 
alır. Örneğin, ülkelerin siyasi düzenleri otoriter bir yapıya sahip olabileceği gibi demokratik 
bir yapıya da sahip olabilir.  

Özetle, kurallar ekonomik ve siyasal düzenin olmazsa olmaz koşullarıdır. Herhangi bir 
düzenden söz edildiğinde bundan kuralların varlığını anlamak gerekir. 

III. EKONOMİDE “DOĞAL DÜZEN”İN YETERSİZLİĞİ VE KURALLARIN 
GEREKLİLİĞİ 

 “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.” 
Aristo 

Kuralların önemini ve gerekliliğini kavramak için öncelikle ekonominin işleyişine hiç bir 
müdahalenin olmadığı ve ekonomik sürecin kendi haline bırakıldığı bir “doğal düzen” 
modelini ele alarak konuyu incelememiz yararlı olacaktır. 

“Laissez faire, laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) şeklinde formüle edilen doğal 
düzen felsefesinin gerisinde, bireysel menfaatlerle toplumsal menfaatlerin çatışmayacaklarına 
duyulan inanç yatmaktadır. Öyle ki, bu düşünceye göre bir toplumun bireyleri kendi 
menfaatlerinin peşinde koşacak olurlarsa, ortaya çıkan sonuç toplum için de iyi olacaktır.  

Oyun kuramının yirminci asırdaki gelişmesi, bize bunun böyle olmadığını öğretmiştir. 
Konuyu basit bir oyun ile açıklamamaya çalışalım. 

                                            
1Burada ekonomik düzen ile ekonomik süreç arasındaki farkı açıklamakta yarar görüyoruz. Ekonomik düzen, ekonomik faaliyetlerin 
yasal-kurumsal çerçevesini ifade eder. Buna karşın ekonomik süreç ekonomik birimlerin günlük işlemlerini ve faaliyetlerini ifade 
eder. Bir ekonomik sistem olarak Laissez-faire modelinde devlet ne ekonomik düzene ne de ekonomik sürece müdahalede bulunmaz. 
Merkezden planlı ekonomilerde ise devlet hem ekonomik düzene hem de ekonomik sürece müdahalede bulunur.    



İki kişiden oluşan bir toplum düşünelim.2  Bu toplumda çekidüzen veren bir görünmez el ya 
da bir doğal düzen mevcut olmasın. Ele aldığımız iki kişinin (ki bunları “oyuncular” diye 
anacağız) her birine iki dilekten bir tanesini tutma hakkını verelim:  

• Bana 1000 YTL ver 

• Diğer oyuncuya 5000 YTL ver 

Bu dileklerden ilkini “bencil”, ikincisini ise “yardımsever” olarak sıfatlandırabiliriz. Her 
oyuncu, bu iki dilekten birini tutma hakkına sahip olsun. Herkesin tuttuğu dileğin ise, 
gerçekleştiğini kabul edelim.  Oyuncuların da bunu bildiğini varsayalım. 

Bu basit sosyal sistemi, aşağıdaki matriste ifadelendiriyoruz. Burada satırlar birinci 
oyuncunun, sütunlar ise ikinci oyuncunun alma hakkına sahip olduğu kararları gösteriyor. Bu 
kararların doğurduğu sonuçların oyunculara olan etkisi de, kararların kesiştiği bölgelerde 
gösteriliyor. Mesela, her iki oyuncunun da bencil olması yani kendisi için 1000 YTL istemesi 
durumunda, A bölgesinde belirtildiği üzere, her iki oyuncu da 1000 YTL kazanıyorlar. Buna 
mukabil, birinci oyuncunun bencil, ikinci oyuncunun yardımsever davranması halinde, B 
bölgesinde görüleceği gibi, birinci oyuncu kendisi için talep ettiği 1000 YTL ve ikinci 
oyuncunun birinci oyuncu için talep ettiği 5000 YTL ile toplam 6000 YTL kazanıyor. Bu 
durumda ikinci oyuncunun cebine para girmiyor. Aynı şekilde, C bölgesi, birinci oyuncunun 
yardımsever, ikinci oyuncunun bencil olduğu durumu gösteriyor ki burada ikinci oyuncun 
6000 YTL alırken birinci oyuncu hiç para kazanmıyor. Nihayet D bölgesinde her iki oyuncu 
da yardımsever: Birbirleri için 5000 YTL talep ediyorlar ve bunun sonucunda her biri de 
5000 YTL kazanıyor. 

 

Bencil

Yardımsever

Bencil Yardımsever

A B

C D

1000,      1000 6000,      0

0,      6000 5000,      5000

I

II
Oyun Matrisi (I)

Bencil

Yardımsever

Bencil Yardımsever

A B

C D

1000,      1000 6000,      0

0,      6000 5000,      5000

I

II
Oyun Matrisi (I)

 

Bu oyunda, her iki oyuncu açısından da, kişisel menfaatini güden davranış bencil olmak. 
Mesela birinci oyuncuyu ele alalım. İkinci oyuncunun bencil davranması halinde, birinci 
oyuncu bencil davranarak 1000, yardımsever davranarak  0 YTL kazanıyor. İkinci oyuncunun 
yardımsever davranması halinde, birinci oyuncu bencil davranarak 6000, yardımsever 

                                            
2 Bu oyun, Robert Aumann tarafından sözlü olarak dile getirilmiştir. 



davranarak  5000 YTL kazanıyor. Dolayısıyla, ikinci oyuncu nasıl davranırsa davransın, bencil 
davranmak birinci oyuncunun menfaatinedir. Aynı durum ikinci oyuncu için de geçerli: 
Birinci oyuncu nasıl davranırsa davransın, bencil davranmak ikinci oyuncunun da menfaatine 
uygundur. Dolayısıyla her iki oyuncu da, eğer bireysel menfaatlerinin peşinde koşacaklarsa, 
bencil davranırlar. Bir başka deyişle her iki oyuncu için de hakim strateji bencil davranmaktır. 
Bunun sonucunda da, matrisin A bölgesinde görülen biçimde, her biri 1000 YTL kazanır. 
Oysa bu sonuç Pareto etkin değildir. Zira herkesin yardımsever davrandığı durumda, 
oyuncuların her biri 5000 YTL kazanıyor. Dolayısıyla, bu basit sosyal sistemde, doğal düzen 
modelinde öngörüldüğünün aksine, bireylerin kendi menfaatlerinin peşinde koşmaları 
toplumsal menfaati arttırmamaktadır. Başka bir deyişle, bireysel menfaatlerle toplumsal 
menfaatleri örtüştüren bir doğal sosyal düzen mevcut değildir. 

Bireysel menfaatlerle toplumsal menfaat ya da bireysel davranmakla işbirliği yapmak 
arasındaki muhtemel çelişkiyi ortaya koyan bu küçük oyunun oyun kuramı yazınındaki ismi 
“mahkumlar açmazı”dır. 3  Mahkumlar açmazının sayısız uygulaması mevcuttur. Bunları 
görmek için “bencil” ve “yardımsever” olma stratejilerinin karşılık geldiği davranış biçimlerini 
değiştirmek yeterlidir. Mesela, kamu iktisadı kuramı bize, çok genel bir dünyada, kamu malı 
üretiminin bir mahkumlar açmazı doğurduğunu söylemektedir. 4  Dolayısıyla yukarıdaki 
matriste bencil stratejiyi “vergi vermemek ya da kaçırmak”, yardımsever stratejiyi ise “vergisini tam 
vermek” olarak görebiliriz. Bu durumda, bireylerin kendi menfaatlerinin peşinde koşmaları 
durumu herkesin vergi kaçırmasına tekabül eder ki bu da herkesin vergisini tam verdiği 
                                            
3 Osborne ve Rubinstein (1994) mahkumlar açmazının literatüre Raiffa’nın çalışmalarıyla girdiğini söylemekteler. Oyunun ismi, bu 
oyuna yol açan orijinal senaryonun iki mahkumun hayali hikayesine dayanması kaynaklıdır: Ruhsatsız silahlarıyla yakalanan iki 
kişinin bir bankayı soymak üzere olduklarından şüphelenilmektedir. Ne var ki buna dair kanıt yoktur. Dolayısıyla şüphelileri bankayı 
soyacaklarını itiraf ettirecek bir yöntemle sorgulamak gerekmektedir. Buna göre, şüpheliler ayrı ayrı sorgulanır ve kendilerine şu bilgi 
verilir: Her ikisinin de bankayı soyacaklarını inkar etmeleri durumunda,  ruhsatsız silah taşımaktan birer yıl hapis yatacaklardır. İkisi 
de suçlarını itiraf ederse, hapis cezaları beşer yıl olacaktır. Diğer yandan, biri itiraf biri inkar ederse, itiraf eden ödül olarak serbest 
bırakılacak, buna mukabil inkar eden 10 yıl hüküm giyecektir. Bu oyunu, aşağıdaki matrisle gösterebiliriz: 
 
 

İtiraf

İnkar

İtiraf İnkar

A B

C D

-5,      -5 0,      -10

-10,      0 -1,      -1

I

II

İtiraf

İnkar

İtiraf İnkar

A B

C D

-5,      -5 0,      -10

-10,      0 -1,      -1

I

II

 
 
 
Burada satırlar birinci şüphelinin, sütunlar ise ikinci şüphelinin alma hakkına sahip olduğu kararları gösteriyor. Bu kararların 
doğurduğu sonuçların oyunculara olan etkisi de, kararların kesiştiği bölgelerde gösteriliyor. Mesela, her iki şüphelinin de suçunu itiraf 
etmesi durumunda, A bölgesinde belirtildiği üzere, her ikisi de beşer yıl hapis yatıyorlar. Buna mukabil, birinci oyuncunun itiraf 
ederken, ikinci oyuncunun inkar etmesi halinde, B bölgesinde görüleceği gibi, birinci oyuncu hapse girmezken ikinci oyuncu 10 yıl 
hapis yatıyor. Aynı şekilde, C bölgesi, birinci oyuncunun inkar, ikinci oyuncunun itiraf ettiği durumu gösteriyor ki burada ikinci 
oyuncu hapse girmezken birinci oyuncu 10 yıl yatıyor. Nihayet D bölgesinde her iki oyuncu da inkar ediyor ve birer yıl hapis 
yatıyorlar. Bu oyunun tek Nash dengesi, heri iki oyuncunun da beşer yıl hapis yattığı A bölgesinde. Oysa işbirliği mümkün olsa, her 
ikisinin de inkar edip birer yıl yatmaları mümkün.  Bu konuda bkz: Bulutoğlu:1988:113. 
4 Bireylerin gönüllü katkılarıyla toplanan vergilerin Pareto anlamında verimsiz bir sonuç doğuracağını görmek için Bergstrom et al. 
(1986) tarafından yapılan çalışmaya bakılabilir. 



halden Pareto anlamında daha kötü bir toplumsal sonuç doğurur. Kamu iktisadından 
verebileceğimiz başka bir örnekte, bencil stratejiyi “çevreyi kayıtsızca kirletmek”, yardımsever 
stratejiyi ise “çevre kirliliğine hassasiyet göstermek” olarak anlamlandırabiliriz. Çok genel şartlar 
altında bu oyun da bir mahkumlar açmazına yol açacak, herkesin bireysel mefaatine olan 
bencil strateji, toplumsal açıdan, yardımsever stratejiden Pareto anlamında daha kötü bir 
sonuç verecektir.  

Bu ve benzeri örnekleri ilerideki bölümlerde inceleyeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, kendiliğinden var olan düzenin her zaman toplumsal menfaate uygun sonuçlar 
doğurmayabileceğidir. “Kural” kavramının önemi de tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır. 
Neticede kural, yeni davranış biçimleri ihdas etmek, bazı davranış biçimlerini men etmek ya 
da ceza ve ödül gibi parasal müdahaleler yoluyla sonuçları değiştirmek biçiminde olabilir. 
Kuralların gayesi, toplumsal açıdan doğal düzeninkine mürecceh bir sonuca yol açmaktır. 
Takip eden bölüm, buna dair bazı örnekler içermektedir. 

IV. KURALLARIN RASYONELİNİ ve ÖNEMİNİ AÇIKLAYAN MUHTELİF 
MAHKUM AÇMAZI OYUNLARI 

 
1. Toplumsal Düzen İçin Kuralların Gerekliliği: Yol ve Trafik Kurallarından Örnekler 
 
Kuralların önemi ve gerekliliğini yol ve trafik kurallarından bazı örneklerle açıklamak 
mümkündür. (Brennan and Buchanan, 1981:45)    
 
Simetrik özyaptırım kuralı 
 
İki tren, istasyonun yanyana bulunan platformlarına henüz gelmiştir. A isimli kişi trenlerden 
birindedir ve diğeri hareket etmeden önce hızlı bir şekilde aktarma yapmak istemektedir. B 
isimli kişi de diğer trendedir ve A’nın ayrıldığı trene aktarma yapmak istemektedir. İki 
platformu bağlayan tek şey, bir köprüdür ve köprü, iki kişinin üzerinden güvenle geçmesine 
yetecek kadar geniştir, ancak bu iki kişinin, köprünün farklı taraflarını kullanmaları şartıyla. 
Zaman kısıtlaması altında ne  A’nın ne de B’nin, köprünün hangi tarafını kullanacakları 
yönünde sözle ya da eylemle iletişimde bulunma fırsatı vardır. Bu durumda, hem A’nın hem 
de B’nin, karşılıklı olarak gözlemlemesini ve öğrenmesini sağlayacak, iyi yapılandırılmış bir 
kural mevcutsa, her ikisi de başarıyla trenlerine yetişebilirler. Eğer böyle bir kural yoksa, veya 
taraflardan biri yanlış bilgilendirilmişse A ve B çarpışacak ve her ikisi de trenlerini 
kaçıracaktır.  
 
Bu durumu aşağıdaki şekildeki işbirlikçi olmayan oyun matrisi şeklinde gösterebiliriz. Her 
“oyuncu”nun iki stratejisi vardır-sol ya da sağ. Her bir sonuca verilen değerler, matrisin 
hücrelerinde gösterilmiştir. İlk sayı A, ikinci sayı B için verilmiştir.  
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Mahkumlar açmazı oyunundan farklı olarak, bu oyunda hiçbir oyuncunun hakim stratejisi 
yoktur. Her iki oyuncu da rakibinin kararını veri alır. B oyuncusu sağdan giderse, sağdan 
gitmek A oyuncusunun menfaatinedir; B oyuncusu soldan giderse, soldan gitmek  A 
oyuncusunun menfaatinedir. Dolayısıyla A  oyuncusunun en iyi stratejisi, B oyuncusu sağdan 
giderse, sağdan gitmek; B oyuncusu soldan giderse, soldan gitmektir.  Aynı durum B 
oyuncusu için de geçerlidir. Bu oyunun, her iki oyuncunun da sağdan yahut her iki 
oyuncunun da soldan gittikleri iki Nash dengesi vardır, çünkü oyunculardan herhangi biri - 
diğeri kararını değiştirmezken - kararını  değiştirerek mürecceh hale gelemez. 
 
Oyunlar Kuramı’nın hakim paradigması, Nash dengelerinin çokluğu halinde oyunun dengeye 
ulaşması için oyuncular arasında bir eşgüdüme ihtiyaç olduğunu öne sürer. Dolayısıyla, her ne 
kadar bu oyunun bütün Nash dengeleri toplumsal açıdan arzulanabilir sonuçlar vermektelerse 
de, oyuncular arasındaki eşgüdüm yokluğu bunlara ulaşmaya mani olabilir. Konacak bir kural, 
bu eşgüdümü sağlayacaktır. Bu oyunla açıklanmak istenen konu oldukça basittir: Kurallar 
değerlidir, çünkü bize (diğer yollarla daha pahalıya sağlanacak olan) bilgiyi sağlarlar.  
 
Dikkat edilirse bu oyunda, hangi kuralın -sağ tarafta bulunmak ya da sol tarafta bulunmak- 
seçileceği oyuncular için önemli değildir. Önemli olan, bir kuralın olmasıdır. Bu nedenle, her 
bir şahsın “kurala göre oynamasını” sağlayan herhangi bir yaptırım sorunu bulunmamaktadır: 
A, B’nin sol yolu kullanacağını anladığı anda A da diğer yolu kullanacaktır. Şahıslardan 
hiçbiri, herhangi bir şekilde kuralları ihlal ederek yarar sağlayamaz.  
 
Simetrik olmayan kurallar  
 
Yukarıdaki örnek üzerinde küçük değişiklikler yapalım. (Brennan and Buchanan, 1981: 46)   
Diyelim ki A ve B, tek şeritli köprü üzerinde ilerleyen arabaların sürücüleri olsun. A kuzeyden 
güneye doğru sürüyor, B de güzeyden kuzeye doğru. İkisi de köprüye aynı anda ulaşıyor: 
birinin yol vermesi lazım yoksa çarpışacaklar. Fakat bu sefer A ve B, kimin yol vereceğine 
karşı duyarsız değil. Köprüde bulunabilecek kurala karşı da duyarsız değiller: her ikisi de 
köprünün kuzeyinde veya güneyinde yer alan “yol ver” işaretine riayet edebilir. Oyunu 
aşağıdaki matris üzerinde inceleyelim: 
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Bir önceki matriste olduğu gibi bu oyunda da iki Nash dengesi vardır. Dengeler matrisin 
üstteki iki bölgesinde gösterilmektedir. Diğer yandan, bir önceki oyunun aksine, oyuncular bu 
dengeler arasında kayıtsız değillerdir. Dolayısıyla burada, muhtemel iki kuraldan biri üzerinde 
anlaşmaya varılabileceği kesin değildir; herhangi bir belirlenmiş kurala itaat etmenin getireceği 
fırsat maliyeti, görece olarak dezavantajlı olan oyuncu için, kendi avantajına olan kuralın 
sağlanması olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu da, söz konusu oyuncunun kuralı ihlal 
etmesini teşvik edici mahiyettedir.5 
 

Kuralların rasyonelini incelemeye, Brennan ve Buchanan (1985) tarafından ele alınan bir 
örneği geliştirmek suretiyle devam edebiliriz. Trafiğin soldan ya da sağdan akmasının trafik 
kuralları tarafından tespit edilmediği ve sürücülerin tercihine bırakıldığı bir ülke düşünelim. 
Bu durumun bir kargaşaya yol açacağı açıktır.  Karşı karşıya gelen iki sürücünün her biri, 
diğer sürücünün nasıl davranacağını bilemeyecek ve bu belirsizliğin doğurduğu ciddi bir 
tehditle karşı karşıya kalacaktır. Brennan ve Buchanan (1985), devletin bu belirsizliği 
gidermek için kural koymakla yükümlü olduğunu öne sürmektedirler. Diyelim ki devlet bu 
öne sürülen yükümlülüğünü yerine getirsin ve o ülkede trafiğin sağdan aktığını ilan etsin. 
Artık sürücülere referans olacak bir kural vardır. Sürücülerin muhtemel davranışları, bu 
kurala uymak ya da uymamaktır. Aşağıdaki matris, bu durumu ifade etmektedir.  

Karşı karşıya gelen iki sürücüden her biri, mevcut kuralı uygulamakla bağımsız hareket etmek 
arasında bir seçim yapacaktır.6 Her iki oyuncunun da bağımsız davrandığı durumda (ki bu 
devletin kuralı koymasından önceki hale karşılık gelmektedir) oyuncuların herbirinin refahı, 
D bölgesinde görüldüğü üzere, –10 olacaktır.7 Buna mukabil, iki oyuncunun da getirilen 
kurala uyması halinde, A bölgesindeki sonuç gerçekleşecek ve her oyuncu 10 değerinde bir 
                                            
5 Farzedin ki ortaya çıkan kural, A’nın yol vermesini gerektirsin. Buna rağmen A, kuralı çiğnemek için bir 
gerekçesi olduğunu düşünebilir. Örneğin, eğer B’nin köprüye A’dan sonra ulaşma ve B’nin de çarpışmayı 
önlemek için durma  yönünde yarı yarıya bir olasılık varsa, A için yol verme kuralını çiğnemek beklenen 
faydalar açısından rasyonel olacaktır. 
 
6 Yine satırlar birinci oyuncunun, sütunlar ise ikinci oyuncunun alma hakkına sahip olduğu kararları göstermektedir. Bu kararların 
doğurduğu sonuçların oyunculara olan etkisi de, kararların kesiştiği bölgelerde görülmektedir. 
7Oyuncunun  refahının hangi birimden ölçüldüğünün incelememiz açısından bir önemi yoktur. Verilen rakamlar tamamen oyuncuların 
tercihlerini temsil etmek gayesine yöneliktir. Diğer yandan, daha sonraki örneklere kolaylık sağlaması açısından bu refahın parasal bir 
birim cinsinden ölçüldüğünü varsayabiliriz.  



refaha sahip olacaktır. Bir başka muhtemel durum da, C bölgesinde ifade edildiği biçimde, 
birinci oyuncunun bağımsız hareket etmesi, ikinci oyuncunun ise kurala uymasıdır. Bu 
durumda birinci oyuncu hem mutlak bir hürriyete sahip olacak hem de herhangi bir 
belirsizlikle karşılaşmayacak, dolayısıyla 11 sayısıyla ifade edilen en yüksek refah değerini elde 
edecektir. Buna mukabil kurala uyan ikinci oyuncunun refahı 5 değerine düşecektir. Nihayet 
birinci oyuncunun kurala uyduğu, ikinci oyuncunun bağımsız hareket ettiği B bölgesi ise C 
bölgesini  simetriğidir.  

Mevcut Kuralı
Uygulamak

(Sağdan Sürmek)

Bağımsız Hareket
Etmek

Mevcut Kuralı Uygulamak
(Sağdan Sürmek) Bağımsız Hareket Etmek

10,10 5, 11

11, 5 -10, -10

Oyun Matrisi (IV)

A B

C D

Mevcut Kuralı
Uygulamak

(Sağdan Sürmek)

Bağımsız Hareket
Etmek

Mevcut Kuralı Uygulamak
(Sağdan Sürmek) Bağımsız Hareket Etmek

10,10 5, 11

11, 5 -10, -10

Oyun Matrisi (IV)

A B

C D

 

 

Bu oyunun B ve C bölgelerinde gösterilen iki tane Nash dengesi vardır. Dolayısıyla, devletin 
sağdan sürme kuralını koymasının sonucunda sürücülerden birinin kurala uyması, diğerinin 
ise bağımsız hareket etmesi beklenebilir. Dikkat edilirse, sağdan gitme kuralını koymak, 
herkesin bu kurala uyduğu A bölgesindeki ideal sonuca ulaşmak için yeterli olmamıştır. Buna 
mukabil, kuralın konmasından önceki “anarşik” D bölgesine göre toplumsal açıdan Pareto 
anlamında daha iyi bir sonuc yol açmıştır. Tabii ilave birtakım kurallarla ideal sonuca ulaşmak 
mümkündür. Mesela, devletin bağımsız hareket eden sürücülerin refahını 2 birim eksilten bir 
ceza koyduğunu düşünelim. Bu durumda yukarıdaki matriste B bölgesindeki (5, 11) refah 
düzeyi (5, 9), C bölgesindeki (11, 5) refah düzeyi ise (9, 5) haline gelecektir. Keza D 
bölgesindeki (-10, -10) refah düzeyi de (-12, -12) düzeyine inecektir. Bu yeni oyunun tek 
Nash dengesi iki sürücünün de mevcut kuralı uyguladığı A bölgesidir ki bu da toplumsal 
açıdan arzu ettiğimiz sonuçtur. Böylece devlet yeni bir kural (trafik cezası) koymak suretiyle 
oyunu tahrif etmiş ne var ki bu müdahale, oyuncuların arzu edilen toplumsal sonucu 
doğuracak biçimde davranmalarıyla neticelenmiştir. 

 
 
2. Toplumsal Düzen İçin Siyasal Kural Oluşturulmasının Önemi ve Hukuk 

Toplumsal düzenin sağlanabilmesi için devletin genel kuralları oluşturma fonksiyonunun 
önemini ve gereğini anlatan bir başka mahkum açmazı oyunu ile analizimize devam edelim. 



Mueller (1976) kaynaklı bu örneğimiz, mülkiyet haklarının toplumsal refaha etkisini gösteren 
bir mahkumlar açmazıdır. 8 

A ve B gibi iki kişiden oluşan bir toplumda A buğday B ise sığır yetiştirmektedir. İki mallı ve 
iki kişili bu toplumda A sığır ihtiyacını B den, B de buğday ihtiyacını A dan karşılamak 
zorundadır. Her iki bireyin önünde iki seçenek bulunmaktadır. Örneğin A sığır ihtiyacını B 
nin sığırlarını mübadele yoluyla karşılayabileceği gibi çalarak da karşılayabilir. Aynı şey B 
içinde geçerli olacaktır. B de buğday ihtiyacını ya çalarak ya da A ile karşılıklı alış veriş 
kuralları çerçevesinde karşılayacaktır.  
 
Matris V’e göre toplum açısından en kötü durum her iki bireyin de ihtiyaçlarını çalarak 
giderdikleri 4 nolu alandır. Zira bireylerin mallarını hırsızlıktan korumak için sarfettikleri 
kaynak üretimlerini azaltacaktır. Her iki bireyden birinin çaldığı diğerinin çalmadığı durumları 
gösteren alanlarda ise yine toplumsal refah düşüktür. Örneğin A nın çalmayı B nin de 
çalmamayı seçtiği 2 nolu alanda A nın bireysel faydası B den daha fazladır. Ancak önemli 
olanın toplumun genel refahı olduğu dikkate alınırsa en ideal çözüm 1 nolu alandır. Burada 
her iki birey de mübadeleyi tercih etmektedirler. Bu durumda bireyleri 1 nolu alanda 
bulunmaya yönlendirecek kurallara ihtiyaç bulunmaktadır. Böyle bir kuralın olmaması 
durumunda sonuç toplumsal kargaşa olacaktır. İşte devletin asli görevi toplumu kargaşadan 
uzaklaştıracak bu kuralları koymak ve uyulmasını sağlamak olmalıdır. (Mueller, 1976; Akalın, 
1981:79.) 
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3. Kamusal Düzen ve Vergilemenin Meşruiyeti 

Kuralların rasyonelini ve devletin sosyal düzen (ekonomik düzen) için genel kural 
oluşturmasının gereğini bir başka örnekle açıklamaya devam edelim. Aşağıdaki örnek, vergi 
kaçırmanın cezalandırılmasının rasyonelini ele almaktadır. Vergi beyan oyunları, çok genel 
şartlar altında, bir mahkumlar açmazına yol açarlar.  Aşağıdaki matris, bunun tipik bir 
örneğini vermektedir. İki oyuncumuzun her biri, vergisini tam vermekle kaçırmak arasında 
bir seçim yapma imkanına sahiptir. 
                                            
8 Bkz. Mueller,1976.397 ; Ayrıca bkz: Mueller, 1979. Açıklamalarda ayrıca şu eserden yararlanılmıştır: Akalın, 1981: 79. 
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Bu oyun tipik bir mahkumlar açmazıdır. Bu oyunun tek Nash dengesi, her iki oyuncunun da 
vergi kaçırdığı D bölgesindedir. Oysa oyuncuların vergilerini tam verdikleri A bölgesi, 
toplumsal açıdan Pareto anlamında daha iyidir. Ne var ki, doğal kurallar altında, oyuncuların 
A bölgesindeki sonuca ulaşacak biçimde davranmalarını temin etmek mümkün değildir. Zira, 
bir oyuncu için bireysel menfaatini gözeten davranış biçimi, diğer oyuncunun davranışından 
bağımsız olarak, vergi kaçırmaktır. Bu durumda, yeni bir kural koyarak, vergi kaçıranlardan 2 
birimlik bir ceza alacağını ilan edebilir. Böylece B bölgesindeki (0, 3) sonucu (0, 1), C 
bölgesindeki (3, 0) sonucu (1, 0), D bölgesindeki (1, 1) sonucu da (-1, -1) haline gelir. Yeni 
kuralımız altında oyunumuzun tek Nash dengesi, her iki oyuncunun da vergisini tam verdiği 
A bölgesindedir. 

 
4. Serbest Ticaret ve  Korumacılık  

Yukarıdaki vergilendirme örneğinde hedeflenen, cezalar yoluyla oyunun sonuçlarını 
değiştirerek, işbirlikçi sonucu bireysel menfaatlerle örtüştürür hale getirmekti. Bazı 
durumlarda ise kurallar, oyuncuların kendiliklerinden yaptıkları bir işbirliğinin sürdürülmesini 
sağlarlar. Burada hemen hatırlatılması gereken husus, bir mahkumlar açmazında oyuncuların 
kendi başlarına işbirliği yapmalarının, bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğu anlamına 
gelmediğidir. Bunu görmek için, Samuelson ve Nordhaus (1992:214) tarafından verilen bir 
örneğe bakabiliriz. Burada, birbiriyle ticaret yapma potansiyeline sahip iki ülke var. Bunlardan 
ikincisi ekonomik olarak daha güçlü ve ticaretten daha fazla çıkar sağlıyor. İki ülkenin her 
biri, serbest ticareti desteklemekle korumacı politikalar gütmek arasında karar verme hakkına 
sahip. Bu kararların doğuracağı sonuçlar aşağıdaki matriste ifadelendirilmiştir. 
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Bu oyun da tipik bir mahkumlar açmazıdır. Korumacılık, her ülkenin bireysel menfaatinedir. 
Diğer yandan, iki ülkenin de serbest ticarete izin verdiği durum, ülkelerin refahlarını 
korumacı politikalara göre arttırmaktadır. Bu durumun farkında olan ülkeler, bir araya gelip 
bir serbest ticaret anlaşması imzalayabilir ve böylece işbirlikçi çözüme ulaşabilirler. Ne var ki, 
işbirliğinin yapılması kadar sürdürülebilmesi de önemlidir. Anlaşmanın imzalanmasıyla 
birlikte, ülkelerin önünde anlaşmaya uymakla uymamak arasında bir seçim hakkı doğarsa, 
tarafların bireysel menfaatleri anlaşmaya uymamayı getirecek ve böylece başlangıçtaki 
verimsiz noktaya geri dönülecektir. 

Burada, yapılan anlaşmaların uygulanabilmesini teminat altına alan kuralların varlığının önemi 
karşımıza çıkmaktadır. Bunu bir ülkenin hukuki sistemi dahilinde ceza kanunlarıyla 
sağlayabilmek mümkün olsa da, bilhassa uluslararası hukukun bu açıdan zaafiyet gösterdiği 
ortadadır. Silahlanmanın azaltılması veya uluslararası denizlerde kirliliğin önlenmesi gibi 
konularda henüz ulaşılamayan hedefler, kalıcı bir milletlerarası işbirliğini sağlayabilecek yeni 
kuralların tasarımına duyulan ihtiyacın göstergesidir. 

 

V. KURALLARIN TASARIMI 

“Oyuncuların davranışlarını belirleyen oyunun kurallarıdır.” 
Douglas North 

Çalışmamızda verdiğimiz örnekler, kural kavramının sahip olduğu ikili bir işlevi de ortaya 
koymaktadırlar: Kurallar sadece davranışların sonuçlara ne şekilde bağlanacaklarını tespit 
etmekle kalmayıp, oyuncuların ne şekilde davranacaklarına da etki ederler. Bunun mantığı 
açıktır: Hangi davranışın hangi sonuca yol açacağını belirlemekle, sonuçlar üzerinde tercihleri 
olan rasyonel oyuncuların ne şekilde davranacaklarına da etki etmek mümkündür. O halde, 
kuralları belirlemekle sonuçları belirlemek arasında bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

Bu son tespitimizden yola çıkarak, iktisadi tasarım kavramının sosyal sistemlerin 
geliştirilmesinde merkezî  bir önemi haiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifademizi biraz açalım: 



Doğal düzenlerin her zaman arzu edilen toplumsal sonuçları vermediklerini gördük. Diğer 
yandan Gibbard (1973) ve Satterthwaite (1975) sayesinde öğrendiğimiz bir başka husus var: 
Eğer toplumsal olarak arzu edilen sonuçlara toplumun bireylerinin tercihlerini bilmeyen bir 
merkezin planlamasıyla ulaşmaya çalışırsak, toplumun bazı bireyleri yanlış bilgi iletmek 
suretiyle merkezi yanıltmaktan çıkar sağlayabilirler. Böyle olunca da merkezî planlama arzu 
ettiği sonuca ulaşamaz. Hurwicz ve Sertel (1999) tarafından sorulan kuralların performansı 
hakkındaki soru bilhassa bu çerçevede önemlidir: Herhangi bir kural ihdas ettiğimizi 
düşünelim. Böylece bireysel davranışlarla toplumsal sonuçlar arasında bir ilişki kurmuş 
olacağız. Kuralın performansından kastımız, bu ilişki altında kuralın ne gibi davranışlara yol 
açacağının sorulmasıdır. 

Bu sorunun cevabı bazı hallerde açıktır. Mesela, vergi kaçırmayı cezalandırmakla, bireylerin 
daha az vergi kaçırmalarının sağlanacağını el yordamıyla da bulmak mümkündür. Buna 
mukabil, kuralların performansına dair soruların cevabı her zaman bu kadar açık olmayabilir.9  

Onun için, kuralların performansları ve buna bağlı olarak tasarımları sorusu, sosyal 
sistemlerin reformu açısından merkezî bir öneme sahiptir.10 

VI. SONUÇ 

Bu çalışmada kuralların rasyoneline dair muhtelif mahkumlar açmazı örnekleri sunulmuştur. 
11 Farklı alanlara ilişkin mahkum açmazı oyunlarının hepsindeki ortak nokta, işbirliği 
sorunudur. Toplumsal açıdan iyi olan sonuca, bireysel menfaat güdüleriyle ulaşmak mümkün 
değildir. Buna mukabil, bireysel davranışların bireysel değil toplumsal menfaate göre tespiti 
herkesin çıkarına olacaktır. Bu ise, oyuncuların işbirliği yapmak suretiyle ortak bir davranış 
biçimi belirlemeleriyle mümkün olabilir. Dolayısıyla, işbirliğinin yapılabilir ve sürdürülebilir 
olması gerekmektedir. Bunu temin ise, kuralların temel işlevidir. 

Kural (ve kurumların) başlıca işlevlerini ve sağlayacağı yararları aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür.  
 

• Kural ve kurumlar toplumsal düzeni sağlar. 
• Kural ve kurumlar bireysel çatışmaları azaltır. 
• Kural ve kurumlar ekonomik refahın artmasını sağlar. 
• Kural ve kurumlar belirsizliği azaltarak davranışlarda öngörülebilirlik sağlar. 
• Kural ve kurumlar toplumda güven tesis eder. 
• Kural ve kurumlar bireyleri muktedir kılarak onlara özgürük alanı verir.  
• Kural ve kurumlar keyfi davranışları engeller. Güç ve yetkilerin istismar ve suiistimal 

edilmesini engeller. 
 

                                            
9 Buna bir örnek olarak, Sanver (2002) tarafından ortaya konan gelirle ters orantılı vergi oranlarının toplumsal refahı 
Pareto anlamında arttırabileceği yönündeki sonucu gösterebiliriz. Keza Mankiw (2004)’in bahsettiği kemer takma 
mecburiyetinin kaza sayısını arttırabileceği hususu da kuralların performansına sorunsalının ilginçliği yönündeki bir 
işarettir.  
10 Bu konudaki son gelişmeleri Sertel ve Koray (2003)’da bulmak mümkündür. 
11 Daha detaylı oyunlar için bkz: Forte, 1996; McLean,1987.Samuelson & Nordhous, 1992. 



Kural ve kurumların ilk ve en önemli faydası toplumsal düzeni sağlamalarıdır. Kuralların 
olmadığı bir yerde düzenden değil, ancak kaostan bahsedilebilir. Düzen içsel faktörlere bağlı 
olarak kendi kendine sürdürebileceği gibi dışsal düzenlemelere de gereksinim duymaktadır. 
Toplumda sınırları çizilmiş bir düzen için kural ve kurumlar gereklidir.  
 
Kural ve kurumların ikinci önemli faydası bireysel çatışmaları azaltmasıdır. Burada “iyi çitler iyi 
komşuluklar doğurur” sözü önem kazanmaktadır. Sınırları belirlenmiş bir çerçevede ilişkiye 
giren bireyler arasında çatışma çıkma olasılığı minimum düzeydedir.  
 
Kural ve kurumların bir diğer faydası ekonomik refahı artırmalarıdır. Kural ve kurumlar ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz eden ampirik çalışmaların hemen tamamı bu 
yönde doğru yönlü bir ilişki bulmuştur.  
 
Kural ve kurumlar belirsizliği ortadan kaldırarak güven tesis ederler. Bireyler varolan kurallar 
sayesinde neleri yapıp neleri yapmayacaklarını, yapılması serbest olan işlerde de nelere 
uymaları gerektiğini belirterek belirsizliği ortadan kaldırmaktadırlar. Bu şekilde belirsizliğin 
ortadan kalkması bireysel davranışlarda da öngörülebilirlik sağlamaktadır. Bireyin herhangi 
bir durum karşısında nasıl davranacağının önceden bilinmesi davranışlarda öngörülebilirliği 
sağlayarak belirsizliği ortadan kaldırır.   
 
Kural ve kurumlar bireyleri daha özgür kılarlar. Kurallar bireylere bazı durumlarda 
kısıtlamalar getirirken diğer bireylerin de hangi koşullarda kendisine müdahale edebileceğini 
belirleyerek bireyi daha da özgür kılar. Kurallar sayesinde birey hangi durumlarda ve ne 
şekilde kendisine müdahale edilebileceğini bildiği için bu sınırlar içerisinde özgür bir şekilde 
davranma hakkına sahiptir.   
 
Kurallar, bireylerin karar ve tercihlerinde keyfi davranmalarını engeller.  Bireylerin ve 
kurumların aynı zamanda sahip oldukları güç ve yetkilerini kötüye kullanmalarını 
engelleyecek setler oluşturur. 
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