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alt›nlar› alacakt›r. Bu durumda da ilk 6 oyuncuya
z›rn›k düflmeyece¤inden, hepsi bu durumu engellemek isteyecektir.
E¤er ilk 4 oyuncunun teklifi kabul edilmez de
hepsi oyundan ç›kar›l›rsa, o zaman E, F ’nin kabul
edebilece¤i bir teklif sunmal›d›r, ki oylamay› 2’ye
1 kazans›n. E¤er E, 50-0-0 paylafl›m önerisinde
bulunursa, F ’ye hiç olmazsa cebindeki alt›n kalaca¤›ndan, F bu paylafl›m önerisini kabul edecektir.
G kabul etmez elbette, ama kimin umurunda! Bu
durumda E, 50 + 5 alt›n ve F ve G de birer alt›nla oyunu bitireceklerdir, yani oyun
(0, 0, 0, 0, 55, 1, 1)
sonucuyla bitecektir. ‹lk dört oyuncu bunu bilmektedir.
S›ra D ’ye geldi¤inde, D, en az bir, ama mümkünse daha fazla alt›n kazanaca¤› bir paylafl›m
önerisinin E, F ve G ’den en az ikisi taraf›ndan kabul edilmesini ister. E’yi memnun etmek zor, ne de
olsa, E, bir önceki paragarafa göre bu plan reddedilirse 55 alt›n kazanacak. Ama F ve G ’ye birer alt›n sunsa, F ve G memnun olacaklard›r, çünkü
böylece oyunu bir yerine iki alt›nla bitireceklerdir.
(Asl›nda F ve G ’ye 0 alt›n sunsa, o zaman F ve
G’nin kay›plar› olmad›¤›ndan kabul etme flanslar›
var, ama neme laz›m, boflu bofluna riske atmamak
laz›m. Hatta F ve G, E ’nin bu cimrili¤ine hakl›
olarak k›z›p D ’nin bu önerisini reddedebilirler.)
D, E ’ye hiç alt›n sunmasa da olur, nas›l olsa onun
oyu önemli de¤il, çünkü F ve G ’nin olumlu oylar›
çantada keklik. Dolay›s›yla, D, 48-0-1-1 önerisinde bulunur ve oyun
(0, 0, 0, 52, 1, 2, 2)
sonucuyla biter.
C yukardaki hesaplar› yapm›flt›r. Yukardaki
paragrafta 1 kazanan E ’ye 1 alt›n sunsa, E oyunu
2 alt›nla bitirece¤inden E ’nin olumlu oyunu ga-

u yaz›da dört dörtlük bir strateji problemi
sorup yan›tlamaya çal›flaca¤›z. Sorumuzu
vakit kaybetmeden soral›m:
A, B, C, D, E, F ve G isimli 7 kifli, 50 adet alt›n› aralar›nda paylaflmak için bir oyun oynuyorlar. Her biri, gerekti¤inde ceza olarak ödemek
üzere yanlar›nda birer adet fazladan alt›n getirmifltir. A’dan bafllayarak her biri s›rayla alt›nlar›n
nas›l paylafl›lmas› gerekti¤ine dair bir öneri sunacakt›r. E¤er teklifi yapan dahil olmak üzere oyunda kalan oyuncular›n yar›s›ndan fazlas› (yar›s› yetmiyor) teklifi kabul ederse alt›nlar buna göre da¤›t›lacak ve oyun bitecektir. Teklif kabul edilmezse teklifi yapan oyuncu oyundan at›lacak, yan›nda
getirdi¤i bir alt›n oyun sonunda en çok alt›n› elde
eden oyuncuya verilmek üzere elinden al›nacak,
teklif s›ras› bir sonraki oyuncuya geçecek ve oyun
kalan oyuncularla devam edecektir. Her oyuncu
oyun sonunda olabildi¤ince fazla alt›n elde etmeye çal›flt›¤›na ve tüm olas›l›klar› düflünerek hatas›z
oynad›klar›na göre, oyun sonunda en çok alt›n›
alan oyuncu kimdir ve kaç alt›n al›r?
Oyunun analizine sondan bafllayal›m.
E¤er ilk 6 oyuncunun teklifi kabul edilmez de
hepsi oyundan ç›kar›l›rsa 50 + 7 alt›n›n hepsini en
son oyuncu olan G (kendi teklifini kabul ederek
oybirli¤iyle!) alacakt›r. Bu durumda oyun
(0, 0, 0, 0, 0, 0, 57)
sonucuyla biter. ‹lk 6 oyuncuya z›rn›k düflmeyece¤inden, di¤erlerinin hepsi bu durumu engellemek
isteyecektir.
E¤er ilk 5 oyuncunun teklifi kabul edilmez de
hepsi oyundan ç›kar›l›rsa, o zaman F ’nin sundu¤u
paylafl›m önerisi ne olursa olsun, G bu paylafl›m
önerisini kabul etmeyecek ve yukardaki gibi tüm

B

* Bu yaz›y› yazar, Nisan 2010 celbinde 333. k›sa dönem
askerlik vazifesini yapt›¤› s›rada yazm›flt›r.
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Not: Yukar›da iki kez seçim yapt›k. C bir seçim yapt› ve A bir seçim yapt›. Bu seçimler nihai
paylafl›m› etkilerler ama A’n›n kazanc›n› etkilemez.

rantiye al›r. F ve G’den ikisinden birine 2 alt›n
sunsa, o kifliye de tavlar. Diyelim D, F ’yi G ’den
daha çok seviyor ve 47-0-1-2-0 önerisini yap›yor.
Bu durumda oyun
(0, 0, 50, 1, 2, 3, 1)
sonucuyla biter.
B, yukardaki ak›l yürütmeleri yapm›flt›r tabii.
1’er alt›n alan D ve G ’yi memnun etmek zor de¤il, onlara birer alt›n sunsun. Bir oya daha ihtiyac› var. Bunun için, bir önceki paragrafta pay›na 2
alt›n düflen E’ye 2 alt›n önersin. C ve F ’ye hiç alt›n vermese de olur. Dolay›s›yla B’nin önerisi 460-1-2-0-1 olmal›d›r. Bu durumda alt›nlar
(0, 48, 1, 2, 3, 1, 2)
olarak paylaflt›r›l›r.
Birinci oyuncu A, bütün bu planlar› biliyordur
elbette. Di¤er 6 oyuncunun 3’ünü mutlu etmek zorundad›r. C ve F ’ye birer alt›n önersin. D ve
G ’den birine de (diyelim D ’ye) 2 alt›n önersin.
Böylece A flu paylafl›m› önerir: 46-0-1-2-0-1-0.
Böylece oyun
(47, 1, 2, 3, 1, 2, 1)
paylafl›m›yla sona erer.

Soru 1: 7 yerine 50 oyuncu olsayd› (alt›n say›s› gene 50) bu oyunun akibeti ne olurdu?
Soru 2: Beraberlik halinde teklif kabul edilseydi oyunun akibeti ne olurdu?
Soru 3: Oyuncular›n, kazand›klar› alt›nlar›
aralar›nda eflit olarak paylaflt›rmak amac›yla ortakl›klar kurmalar›na izin verilse, oyunun akibeti
ne olurdu ve kim kimle ya da kimlerle ortakl›k kurard›?
Soru 4: Belli ki birinci oyuncunun bir avantaj› var. Oyuncular oyuna bafllamadan önce flöyle
bir kural koysalar: Oyun sonunda en çok alt›n
alan›n alt›nlar› di¤er tüm oyuncular aras›nda eflit
olarak paylaflt›r›lacak. Yani en çok alt›n alan hiç
alt›n alamayacak! Bu durumda oyun nas›l seyrederdi? ♣
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