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Naci Canpolat; "Merak etme kötülere bir şey olmaz." derdi... Ama 
bir şey oldu... Bilmezdi ki kötülük O’nun doğasında hiç yoktu. İyi bir 
adamdı, iyi bir gözlemciydi, iyi bir eleştirmendi, iyi bir akademisyendi, 
iyi bir evlattı, iyi yürekliydi. Sevgisi çok derindi. Sonsuzluğa çok erken 
uğurladık O’nu. Biz, O’nu tanıyanlar, bu evrenin şanslı insanları olduk. 
Sevgimiz hep seninle olacak Naci Canpolat. Bizler seni her anımızda 
hep yüreğimizde taşıyacağız.

Tülay Canpolat
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ÖNSÖZ

Şu meşhur küresel krizin üzerinden on yıl geçtikten sonra 
yayımlanan bu kitap ile ilgili “Yine mi kriz? Söylenecek her şey 
söylendi, yazılacak her şey yazıldı zaten.” diye düşünebilirsiniz. 
Ancak, çok yanılıyorsunuz! Dünya tarihine damgasını vuran olay-
ların gerçekleşmesine neden olan hareketler zincirinin, olay taze 
iken çok açık görülemeyeceği, bu nedenle de olayların çok doğru 
analiz edilemeyeceği, tarihçilerin ifade ettiği bir gerçektir. İşte 
tam da bu nedenle, tarihsel olayın üstünden yaklaşık on yıl geç-
tikten sonra yayımlanan bu kitabı okumakta yarar var.

Küresel kriz ile ilgili bugüne kadar, gerek akademik dilde ge-
rek iktisat ile ilgisi olmayanların anlayacağı dilde, pek çok kitap 
yazıldığı, sayısız teknik makalenin yayımlandığı doğru. Fakat şu 
anda elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap,  her ne kadar kriz ile 
ilgili akademik bir kitap olsa da, hikâyelerle süslenmiş, elinizden 
düşüremeyeceğiniz, krize farklı bir bakış açısı ile bakan bir yapıt.

Doç. Dr. Naci Canpolat’ın bir önceki kitabı Mucizede Fırtına, 
1960’larda Japonya ile başlayan ve 1980’lerde Güneydoğu Asya 
ülkelerinde devam eden yüksek hızlı büyüme “mucizesinin” ardın-
dan şiddetli bir ekonomik bunalıma sürüklenen Doğu Asya ülke-
lerinin büyüme ve bunalım deneyimlerini anlatır. “Küreselleşme 
Oyunları ve Kriz” de Mucizede Fırtına’nın devamı niteliğinde, bir 
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başka mucizede ortaya çıkan fırtınayı anlatmak amacıyla planlan-
mıştır. Canpolat, edebi dilinin gücünü bu kitapta da ortaya koy-
muş ve her kesim tarafından rahatlıkla okunabilecek bir eser ya-
ratmıştır.

Kitapta para açık artırması oyununun nasıl oynandığını ve bu 
oyundaki irrasyonel davranışlarımızın dünyayı nasıl krize sürük-
lediğini okuyacak, kapitalizmin tarihsel gelişimini hatırlayacak ve 
kapitalizmin mi krize neden olduğunu, yoksa krizi kapitalizmin 
mi yaşadığını sorgulayacaksınız. Apple’ı ve diğer uluslararası şir-
ketleri gezecek, halkın serbestçe dolaşabildiği ortak alanların tra-
jedisini yaşayacak, yatırım yapacağınız ülkeyi seçmek için dünya-
yı dolaşacak, John Law’dan kalpazanlığı öğrenecek, Wall Street’in 
hırslı finansçıları ile kahve yudumlayacaksınız. Elbette kriz teo-
rileri, uluslararası para ve sermaye hareketleri gibi “akademik” 
konular ve grafikler gibi “sıkıcı” bölümler de olacak. Ancak bu 
“akademik” ve “sıkıcı” bölümlerde, krizin kahramanları elinizden 
tutacak ve sizi krizin macerasına sürükleyerek roman tadında 
okutacaklar size kitabı. Bu bakımdan kitabın en önemli özellikle-
rinden birisi, anlatılan her bölümün oyun teorisi literatüründen 
alınan bir örnek etrafında kurgulanmış olmasıdır. Kriz konusunu 
böyle oyun teorik bir çerçeve içerisinde ele alıyor olması, hem ki-
tabı daha ilginç ve kolay okunur hale getirmekte hem de bu konu-
da yeni bakış açılarını ortaya çıkarabilmektedir. 

Kitabın ilk bölümünde Martin Shubik’in popülerleştirdiği para 
açık artırması oyununda, oyun teorisinin temel varsayımı olan bi-
reylerin rasyonel olması varsayımının nasıl çiğnendiği ve rasyo-
nel olmamamızın gerçek hayatta bizi nasıl krize sürüklediği anla-
tılarak eğlenceli bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde kapitalizmin 
tarihsel gelişimi irdelenerek yaşanan krizin kapitalizmde yaşa-
nan herhangi bir kriz mi yoksa kapitalizm sisteminin mi bir kriz 
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yaşadığı sorgulanmıştır. Bol miktarda grafiğin yer aldığı üçüncü 
bölümde çok uluslu şirketlerin, dünyanın ekonomik büyümesine 
ve küresel ticarete etkileri incelenmiştir. Altıncı bölümde tarih-
sel süreçte gerçekleşen finansal krizler anlatılmış ve kriz teorileri 
tanıtılmıştır. Yedinci bölümde ABD finansal sisteminin gelişimi, 
yapılandırılmış finansın, türev ürünlerin ve gölge bankacılığın 
ne olduğu ve bütün bunların dünyayı Büyük Buhran’dan bu yana 
yaşanan en büyük krize nasıl sürüklediği anlatılmıştır. Sekizinci 
bölümde sonuç yer almaktadır. 

Bu kitabın yazılma süreci çok uzun ve meşakkatli bir süreçti. 
Bunun bir nedeni Canpolat’ın akademik titizliği, diğer bir nedeni 
ise sağlık problemleriydi. Canpolat kitabın sonuç bölümünü, yine 
titizliği nedeniyle, bitiremedi. Canpolat’ın akademik titizliğini, 
bakış açısını, kitabı ne kadar önemsediğini ve okuyucusunu hak 
edecek bir kitap yazmak için ne kadar çabaladığını bildiğimizden 
ve bu sürece yakından tanıklık ettiğimizden, kitap bizim için çok 
daha değerli. Birimiz çok yakın arkadaşı ve meslektaşı, birimiz 
öğrencisi olarak bu kitabı bitirip okuyucuyla buluşturmayı bir 
vefa borcu olarak gördük. 

Değerli hocamız iktisat literatürüne yaptığı katkılarla ve yetiş-
tirdiği öğrencileri ile yaşamaya devam edecektir. Ne mutlu bize ki, 
yollarımız kendisiyle kesişti ve küçük de olsa son eserinin yazım 
ve basım aşamasında, bizim de katkımız oldu.

Dr. Zeynep Yener Gök ve Prof. Dr. Hüseyin Özel 
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1. GİRİŞ: PARA OYUNU

Geceleri, kalabalık arkadaş toplantılarında oynanabilecek ve 
“para oyunu” ya da “para açık artırması” olarak adlandırılabile-
cek bir oyunu ele alalım. Toplantıda, bir kişi dışında hiç kimse 
oyunu daha önce oynamamış olsun. Oyunu bilen kişi, cebinden 
100 liralık bir banknot çıkararak bunu açık artırma ile satacağını 
söyleyip oyunun kurallarını açıklasın. Oyunun kuralları basittir. 
Açık artırma 10 liralık teklifle başlar ve artırmaya katılan her kişi 
(oyuncu diyelim) sadece 10’ar liralık artışlar teklif edebilir. Örne-
ğin; oyunculardan biri 10 liralık teklifle oyunu başlattığında, ar-
dından teklif yapan oyuncu yalnızca 20 lira teklif edebilir, hemen 
90 lira teklif ederek oyunun tadını kaçıramaz. Diğer bir kural, 
parayı satan kişinin 100 lirayı en yüksek teklifi veren oyuncuya 
vermesi ve teklif edilen parayı almasıdır. Oyunun son kuralı ise 
en yüksek ikinci teklif edilen parayı da açık artırmayı düzenleyen 
kişinin almasıdır. Örneğin; para 30 liraya satıldıysa ikinci en yük-
sek teklif olan 20 lirayı da parayı satan kişi alır. Diğer bir deyişle, 
parayı satan kişi bu satıştan 50 lira elde eder ancak, 100 lirayı en 
yüksek teklifi (30 lira) yapan oyuncuya vereceği için oyundan 50 
lira zararlı çıkar. 

Bu oyun, oyun teorik modellerde kullanılan oyunlardan önem-
li farklılıklar içermektedir. Oyun teorisi, karar vericilerin (tüketi-
ciler, firmalar, hükümetler) karşılıklı etkileşimde oldukları ve so-
nucu tek başlarına belirleyemedikleri durumları irdelemek için 
iktisatçılar tarafından yaygın olarak kullanılan analitik araçlardan 
oluşur. Çağdaş iktisat teorisinde yaygın olarak kullanılmanın öte-
sinde, başta siyasal bilimler, toplum bilim ve biyoloji olmak üzere 
birçok diğer bilim dalında da gözlemlenen ilişkilerin açıklanması 
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ve öngörülmesi amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Oyun teorik mo-
deller, çıkarları kısmen ya da tamamen çatışan ya da örtüşen iki 
ya da daha çok bireyin (oyuncunun) içinde bulunduğu toplumsal 
etkileşimleri incelemek ve etkileşimlerin sonuçlarını öngörmek 
için oluşturulur. Toplumsal etkileşimlerde bir oyuncunun aldığı 
karar, diğer oyuncuların alacakları kararları etkiler. Aralarındaki 
etkileşimin bilincinde olan her oyuncu, diğer oyuncuların karar-
larını kendileri için en iyi sonucu verecek biçimde alacaklarını 
bilerek, kendisi için en iyi sonucu verecek kararı alır. Kararlar 
alındıktan sonra ulaşılan sonuç, oyunun dengesini oluşturur. 
Oyunun dengesinde hiçbir oyuncu, diğer oyuncuların kararları 
veri iken kararını değiştirerek getirisini artıramaz. Diğer bir de-
yişle, oyunun dengesinde her oyuncu, kendisi için elde edilebile-
cek en iyi sonuca ulaşmıştır ancak, bu durum optimal olmayabilir. 
Eğer oyunun tek bir dengesi varsa o denge aynı zamanda oyunun 
çözümüdür. Ancak, bir oyunda birden fazla denge olabilir ve bu 
durumda oyun teorisi tek bir öngörüde bulunamadığı için oyun 
çözülememiştir. 

Oyun teorik bir modelde; oyunun kuralları, oyuncuların sayı-
sı, oyuncuların seçebileceği stratejiler ve oyunun sonunda oyun-
cuların payına düşecek getiriler bellidir. Para oyununda, oyunun 
ileri aşamalarında genellikle ikiye düşse de, oyuna katılacakların 
sayısı önceden belli değildir. Oyunun başlarında genellikle iki-
den fazla oyuncu teklif yaparak oyuna katılır. Oyunda önceden 
belirlenmiş getiriler de yoktur. Önceden belirlenmiş getirilerin 
yokluğu, oyunun belirli bir bitiş noktası olmadığı anlamına gelir. 
Oyun, en çok parası olan oyuncunun teklifiyle son bulsa bile, bu 
oyuncunun sahip olduğu para miktarı diğer oyuncular ve açık ar-
tırmayı düzenleyen kişi tarafından bilinmemektedir. Fazla iler-
lemeden, bu oyunu öneren Martin Shubik’in, oyunun doyurucu 
bir rasyonel çözümünün olmadığını söylediğini de belirtelim.1                       
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Bunun nedeni, oyunun önceki aşamalarında rasyonel gibi görü-
nen hamlenin, ileriki aşamalarda irrasyonel olduğunun anlaşıl-
ması, diğer bir deyişle, rasyonel olarak görünenin, oyunun her 
aşamasında değişmesidir.

Bu oyun, oyun teorisindeki temel bir varsayımı çiğnemektedir. 
Oyun teorisinde oyuncuların rasyonel davrandıkları varsayılır. 
Rasyonel davranışla anlatılmak istenen, oyuncuların amaçlarına 
ulaşmak için kararlarını tutarlı bir biçimde vermeleridir. Rasyo-
nel davranan biri amacına ulaşmak için tutarlı bir biçimde elin-
deki araçlardan kendisi için en iyi olanı seçer. Buradaki “en iyi”yi 
kişinin tercihleri belirler. Biraz sonra anlaşılacağı gibi, eğer oyun 
oynanıyorsa, oyuna para kazanmak için giren oyunculardan iki-
sinin kaybedeceği kesindir. Bu anlamda para oyununu oynamak 
rasyonel değildir. O halde “rasyonel” oyuncuların bu oyunu oy-
namaması gerekir. Oyun, ilk teklif yapılana kadar başlamayacağı 
için hiçbir zaman oynanmayabilir. Bu sorunu çözmek için Shubik 
oyunun, herkesin iyice gevşeyip, hesaplama becerilerinin biraz 
zayıfladığı, gecenin geç saatlerinde oynatılmasını önerir. Oyun, 
eğer ikinci teklif yapılmazsa da sürdürülemeyecek ve ilk tekli-
fin ardından bitecektir. Bu durumda, ilk teklifi yapan oyuncu, ilk 
teklif 10 lira olduğundan 90 lira kazanırken, parayı satan kişi 90 
lira kaybedecektir. Dolayısıyla, oyunun sürdürülebilmesi için ilk 
teklifin ardından ikinci bir teklifin de yapılması gerekir. Birinci 
teklifte olduğu gibi ikinci teklifin de yapılması rasyonel değildir. 
Eğer birinci ve ikinci teklif yapılmışsa bu davranışlara eğlenmek, 
hırs ya da açgözlülük gibi güdüleyici etkenler neden olarak göste-
rilebilir ama bu güdüler bu oyunu oynamayı rasyonalize etmeye 
yeterli değildir.

Oyunun sorun doğuran diğer bir özelliği de belirli bir sonunun 
olmayışıdır. Eğer oyunun 100 liralık teklifle biteceğini düşünüyor-
sanız yanılıyorsunuz. Oyun, en yüksek ikinci teklifi veren kişinin 
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parası bitene kadar sürebilir ama bu miktar da diğer oyuncular 
tarafından bilinmemektedir. Diğer yandan, oyuna rastgele bir üst 
sınır getirilebilir ancak, bu kural değişikliği nedeniyle oyun, baş-
ka bir oyuna dönüşür ve hiçbir zaman oynanmaz. Üst sınırın 100 
lira olduğunu varsayalım. Bu durumda 100 lira teklif eden oyuncu 
oyundan zarar ya da kâr etmeden çıkarken, oyunda ikinci en yük-
sek teklifi yapan oyuncu 90 lira kaybedecek ve bu durum herkes 
tarafından daha oyun başlamadan fark edilecektir. Kimsenin ka-
zanamayacağı ve bir oyuncunun kaybetmesinin kesin olduğu bu 
oyunu oynamanın bir anlamı yoktur. 

Para oyununu biraz daha ayrıntılı incelemek için oyunun 
yalnızca iki kişi tarafından oynandığını varsayalım. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, oyunun ilk dönüm noktası, ilk teklifin yapıldığı 
andır. Aksi takdirde oyun başlamayacaktır. Oyunun ikinci dönüm 
noktası, ilk teklifin ardından ikinci teklifin yapıldığı andır, çünkü 
ikinci teklif yapılmazsa oyun başladığı gibi bitecektir. Oyunun 
diğer bir dönüm noktası, en yüksek teklifin 50 lira olduğu andır. 
Bu durumda, diğer oyuncu, eğer teklifini 60 liraya çıkarırsa, o 
noktadan sonra oyuncular ne yaparlarsa yapsınlar, verilen 
tekliflerin toplamı 100 lirayı aştığı için parayı satışa çıkaran kişi 
oyundan kârlı çıkacaktır. Oyunun son can alıcı anı, en yüksek 
teklifin 100 lira olduğu andır. Bu durumda açık artırma durursa, 
en yüksek teklifi veren kişi oyundan kazanç ya da kayıpsız 
çıkarken ikinci en yüksek teklifi veren kişi 90 lira kaybedecektir. 
Ancak bu oyuncu, teklifini 110 liraya çıkarırsa zararı 10 liraya 
düşerken, diğer oyuncunun kaybı 100 lira olacaktır. Kaybı 100 
lira olan oyuncu da teklifini 120 liraya çıkardığında zararının 
20 liraya düşeceğini fark edecek ve oyun sürdürülecektir. Bu 
süreçte oyuncular nasıl bir çıkmazın içine düştüklerini, diğer 
bir deyişle ilk ve ikinci teklifi yapmakla nasıl düşüncesizce dav-
randıklarını anladıklarında artık çok geçtir. Bu noktadan sonra 
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amaç 100 lirayı almak değil, ne olursa olsun oyunu kazanmaya 
dönüşür. Her iki oyuncu da diğer oyuncunun pes etmesini bekler 
ama kimse pes etmez. 

Shubik, bu basit oyunun, kendilerini bir anlaşmazlık duru-
munda bulan tarafların sorunu tırmandırmaya yönelik davra-
nışlarını anlamak için kullanılabileceğini ancak, gerçek dünya 
anlaşmazlıklarındaki (özellikle uluslararası olanlarda) sorunu 
tırmandırma davranışlarını anlamakta oldukça sınırlı bir katkısı 
olacağını belirtmektedir. 

Bu oyunda ilk ve ikinci tekliflerin yapılmasında örneğin; me-
rak, kolay yoldan para kazanmak ya da diğerlerini etkilemek, olası 
nedenler olarak düşünülebilir. Oyundan kazançlı çıkılamayacağı-
nın anlaşıldığı durumlarda eğlence de iyi bir gerekçe olabilir. Las 
Vegas’taki kumarhaneler, makinelerde kumar oynayacakların, or-
talamada ne kadar kaybedeceklerini belirten reklamlar yaparlar. 
Doğal olarak bunu doğrudan bir biçimde değil, örneğin yüzde 97 
geri ödeme yapıldığını söyleyerek dolaylı yoldan yaparlar. Her-
kes, bunun yüzde 3 kayıp anlamına geldiğini anlar ama yine de 
oynar. Çoğu kez amaç eğlenmekse de bazen kumar bir alışkanlı-
ğa dönüşebilir. Zaten Shubik de oyunun, alışkanlıkları incelemek 
için kullanılabileceğini söyler.2

Oyunun ileri aşamalarında oyuncuların teklif yapmayı sürdür-
meleri de rasyonel değildir. Oyuncular, bir hata yapıp oyuna gir-
miş olsalar bile kısa bir süre içinde bu oyunu kazanamayacaklarını 
anlayıp teklif yapmayı bırakarak zararlarını sineye çekmelidirler. 
Finansçılar buna “zarar kes” noktası derler. Rasyonel olan, oyunu 
bırakmak iken oyuncular teklif yapmayı sürdürürler. Oyunu sür-
dürmenin; diğer oyuncudan önce oyunu bırakarak rekabetten ka-
çıyormuş durumuna düşmemek ya da diğer oyuncudan daha iyi 
olduğunu göstermek, rakip oyuncuyu cezalandırmak, oyundan 
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çıkmanın zayıf bir kişilik olarak algılanmasından çekinmek, yenil-
giyi erken kabul ederek teslimiyetçi bir görüntü vermemek gibi 
birçok gerekçesi olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun bu davranış 
hiç kuşkusuz rasyonel değildir. Bireylerin rasyonel olduğunu var-
sayan neoklasik iktisat teorisine göre oyunun herhangi bir aşama-
sında oluşan zararlar batık maliyettir ve oyuncular karar verirken 
bu batık maliyeti değil, yapacakları son teklifin marjinal fayda ve 
marjinal maliyetini dikkate almalıdır.3 Eğer yapılacak son teklifin 
marjinal faydası marjinal maliyetinden fazla ise teklif yapmak ras-
yoneldir. Para oyununda bu koşul sağlanmaz ve bu nedenle teklif 
yapmayı sürdürmek rasyonel değildir. 

Batık maliyetlere göre karar verilmesini psikologlar “batık 
maliyet etkisi” olarak adlandırırlar.4 Davranışsal iktisatçılar da bi-
reylerin batık maliyet etkisi altında karar vermesini neoklasik ik-
tisadın rasyonellik varsayımını eleştirmek için kullanırlar.5 Batık 
maliyet etkisi yalnızca insan davranışlarında gözlemlenmeyebilir. 
Güvercin ve sığırcıkların da batık maliyetlerden etkilendikleri-
ni öne süren deneysel çalışmalar bulunmaktadır.6 Bilişsel bece-
rileri henüz yeterince gelişmemiş 3-5 yaşlarındaki çocukların 
yetişkinlere göre kararlarında batık maliyetlerin daha az etkisi 
altında kaldıklarını gösteren deneysel çalışmalar da vardır.7

Bu oyunu her yıl, oyun teorisi dersinde öğrencilerle oynarım. 
Oyunun eğlence ve öğrenme boyutunu öne çıkarmak ve kumar 
gibi algılanmasını önlemek için satışa sunduğum para miktarı-
nı düşük tutar, genellikle de 10 lira kullanırım.8 Oyunun en zor 
kısmı ilk teklifi almaktır. Öğrenciler ilk teklifi yapmakta genel-
likle çekingen davranırlar. Ancak, ısrarlı davetlerimin sonunda 
sınıftan ilk teklif gelir. İlk tekliften sonra cesaretlenen öğrenciler, 
birbiri ardına teklif yapmaya başlarlar. Sayıları oyunun ileri 
aşamalarında ikiye düşse de başlangıçta genellikle ikiden fazla 


