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Kara r Verm ede Belirlilik-Belirsizlik .~ ve
Belirgin Olma -Belirgin Olm ama Dur uml ann a
Kavramsal Bir Yaklaşım
Ahmet L. ORKA N(*)
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DURUMLARI
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rüleri ortay a koKarar .veren gelec ek ile ilgfli tam. ve doğru öngö
tir. Ancak, uygul ayabiliyorsa, karar lar belirl ilik altında alınabilecek
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moda karşılaşılan pek çok dur
umda bu mümkün değildir (1).
Problemin sonuçlarını etkileyen ve
kar ar verenin kon trol u altında
olm
ayan tüm fak törl eri kesin ola rak
bel irle me k mümkün olmadığın
dan,
son uçla rda n han gisi nin orta ya
çıkacağı kesin · ola rak bilinem
emekted ir: Son uçla ra ilişkin bir kesi
nliğin bulunmaması da
«Be
lirsi
zlik»
(uncertainty) . durumunu orta ya
çıkartmakta ve «Belirsizlik
Altı
nda
Kar ar Verme Durumu» sözkon
usu olmaktadır.
i
· ?·
Bel irsiz lik durumlarını inceleye
n bazı yaz arla r belirsizliği iki
türlü ele almıştır: Bir problemin
mümkün bulunan sonuçlarında
n
han
gisinin gerçekleşeceği bilinryı
emekle birl ikte , sonuçları
n ge-rcekleş
me olasılıkları _ bilindiğinde, tes
adü filik esasına dayalı biri nci
tür belirsizlik; bunun aksine olas~lık
lar hilinmediğinde tes adü filik
esa
sına
bağlı bulunmayan ikin ci tür
bel irsiz lik (2 }. Bu görüş doğrul
tus
und
a
ilk defa Frank Knight, günümüzd
e de bazı yaz arla r tarafından
ben
imsenen sınıflandırmayı yap ara
k «Risk» . ve «Belirsizlik» ola
rak iki
farklı kav ram tanımlamı
ştır (3). Bu tanımlama
ya göre, bir seç ene k
her biri bilinen bir olasılığa sah
ip birden fazla . değişik sonuca
ula şabiliyorsa Risk dur um u,.
eğer olasılıklar bilin miy ors
a
Bel
irsiz
lik
konusu sözkonusu olmaktadır.
Bunun benzeri diğer bir görüşe
gör
e,
nesnel olasılıkların bir kısmının
veya tamamının bilinmemesi
veya
tanımlanamaması Bel
irsizlik, bunların bilinmesi Ris
k durumu ola rak
açıklanmaktadır (4 ).
~

Bel irsiz lik ve Rişk durumlarının
orta ya çıkışında mümkün sonuç lara ilişkin ola rak ele alın
an olasılıklar ger çek te
çevreye ilişkin
olasılıklardır. Çünkü, bel
irli bir seçenek seçildiğinde, çev
renin mümkün durumlarının nel er olduğu
bilindiğinde ve bu dur
uml
arın ger çekleşme olosılıkları
belirlenebildiğinde Ris
k Altında Karar Verme
Durumu, buna karşılık, çevren
in mümkün durumlarının nele
r oldu~
ğu bilin me kle birl ikte ,
bunların gerçekleşme olas
ılıkları beli rlen em ediğinde Bel irsiz lik Altı
nda Kar ar Verme Durumu
sözkonusu olm aktadır (5 ). Diğer tara ftan
, çevrenin mümkün durumları
ndan her han gi
1) R.AM ALIN GAM .. P. System
Analysis for Man age rial Decision
s, Wiley 1976,
2) URAL. K., İstatistik ve Kara
r Alma, i.ü. Yayını 1973, s. 10.
3) Bkz. KNIGHT, F., Risk, Unc
erta inty and Profits, Miff lin Co.
1921.
4) HARSANYI, J.C., «Bayesi
an Decision The ory and Utili
taria n Ethics», Jour nal of Amerlcan Eco nom ic Ass
ocia.tion, Vol. 68 no. 2, May
1978, s. 223-228.
5) GOTTFRIED, B. S. and WEI
SMAN. J., lntro duc tion to Optl
mization Theory,
. Pren tice- Hall 1973, s. 483.

s.
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348.

Belir lilik Altında Kara r
· birini n gerçekleşmesi kesin olduğunda ise
Verme Durumu ortay a çıkmaktadır.
Belir sizlik şeklinde
Kara r verme durumlarının Belir lilik, Risk ve
kün durumlarının neler oldukları
sınıfltmdırılmasında çevre nin müm
çevrenin mümkün dutamamen bilinm ekted ir. Buna karşılık, bazen
çevrenin tanımla
yani
memesi,
rumlarının neler olduklarının biline
. Buna göre kara r verme duru mnamaması da sözkonusu olmaktadır
r
durumlarına göre sırnflandıranla
larını Belir lilik, Risk ve Belir sizlik
sürduru munu da ileri
bunlara ilaveten «Bilgisizlik» (ignorance)
k aynı görüş doğrultu
6
olara
rdir ( ). Yine bu duru mlara ilave
müşle

i

nda, bunların birleş
sunda, Belir sizlik ve Risk durumlarının arası
e duru munu ortay a kominden ortay a çıkartılan diğer bir karar verm
. yan yaza rlar da olmuştur (7).
a gör€'. Belir lilik,
Karar problemleri başlangıçta ortay a çıkışların
üç şekilde sınıflandı
Risk ve Belir sizlik durumlarına g6re başlıca
nin yeniden gözden
nlma kla birlik te, tanımlama süreci içind e çevre
de gözönüne alınma
geçir ilip değerlendirilmesi ve ilave bilgil erin
abilecektir. Böyle yapıl
biçimde
sıyla bu _sınıflandırma daha doğru
kara r verme durumu (a
likle, tanımlama sürec inin başlahgıcır:ıdaki
u (a poste riori duprior i durum) ile sonundaki karar verme durum
8
rum) değişik olabi lecek tir ( ) • .

istati stiks el ~arar teoris inde Bayes yaklaşımı
ve Belir sizlik kavrçımları arasında
nın gelişmesi ile Knight'ın Risk
9
şımlar önem ini kaybetmiştir ( ).
· işaret · ettiği farkları kabul eden yakla
s karar teorisyenleri
Öznel olasılıklar kavramını ortay a atan Boye
da karar verme duru mRisk altında karar verme ile Belir sizlik altın
10
olasılık
bir ayırım yapmamışlardır ( ). Bunlar, nesnel
Yakın

geçmişte

ları arasındu

lar bilinmese de, çevrenin mümkün

durumlarına

ilişkin· olasılıkları

«On the Evalu ations of Decisions»,
6) Bkz. EMERV, D. R. and TUGGLE, F.D.,
1976, s. 42-48.
MSU Busin ess Topics, Vol. 24 no. 2, Spring
s and Decisions, Wiley 1957, s. 13.
Game
H.,
A,
7) Bkz. LUGE, R.D. and RAIFF
itative Appro aches to Manag e8) LEVIN, R. and KIRKPATıRIOK, C.A. Quant
ment, 2nd Ed., McGraw-Hıll 1971, s. 4l6.
al of Royal Statis tical Society.
9) BORCH, K., «The Theor y of Risk», Journ
Vol. 29
10)
of Bid
March

no. 3, 1967, s. 432.
an lndivid ual Player's Choic e
LaVALLE, ı, H., «A Bayes ian Appro ach to
nt Science, Vol. 13 no. 7,
geme
Mana
in Comp etitive Sealed Auctions»,
1967, s. 584.
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öznel olar ak belir leme nin her zaman
müm kün
mek tedir ler (11 ).

durumlarına

olduğuna işaret

et-

-

Diğer

tara ftan, çevrenin mümkün

durumları
bilinip, bunların
veya olasılıkların birbi rleri nbir bilgi bulunmadığında bunları eşit olasılıklar olar ak değe
rlendirmek gerektiği Lapl ace
ve Bayes gibi teor isye nler tarafından ileri sürü
lmüştür (12 ). Çevrenin müm kün durumlarından hang isini n gerçekle
şeceğine ilişkin yete rli bilgi nin sözkonusu olmadığı duru mlar da,
olasılıkların birbi rine eşit oldu
ğu şeklindeki bu varsayım
litera türd e «Yetersiz Sebep Prensibi»
(Principle of Uns uffic ent Reason) olara
k adlandırılır (13 ) . . Yetersiz
Sebep Prensibi kara r verenin akrlcı
davranmasını gere ktirm ekte dir.
Bu bakımdan, olasılıkların bilinmediği
duru mlar da bunları birbi rine
eşit kabul eden kara r krite rleri
«Akılcılık-» (r~tionality) krite rleri
olarak adlan

gercekleşme olasılıkları bili
nmediğinde
den farklı · oldukları hakkında herh angi

dırılır.

11) Olasılıklar için geçmişte yapılmış
bir ispat veya evrensel bir deney sözkonu su ise nesnel olasılıklar, buna
karşılık olasılıklar karar veren
in _kendi yargı
ve sez,gi lerind en harek etle ortay a konu
lursa öznel Ölasılıklar olara k tanımlanırla
r.
12) Bkz. KAUFMANN, A. and FAORE,
R:, lntrod uctio n to Oper ation s Rese
arch,
Acad emic Press 1968, s. 230-23,1 ve
MİLLER D.W. and ıSTARR, M. K.,
Exec utive
Decis ions and Ope·r~tions Research,
2nd Ed., Prent ice-H all 1969, s. 91.
13) ARROW, K. J., Essays in the Theo
ry of Risk Beari ng, Mark ham 1971, s.
12.
1
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R VERME
BELİRGİN-BELİRGİN OLMAYAN ÇEVREDE KARA
DURUMLARI

r

durumlarını inKarar probl emler inde çevreye ilişkin belirs izlik
rin «ölçülebilir» ve
celeyen yazar larda n Daniel Ellsberg belirs izlikle
çıkabileceğini ilea
ortay
«Ölçülemez» şeklinde iki farklı durum da
R'isk durumu, öl- ·
ri
14
ri sürmüştür ( ). Ellsberg ölçüle bilen belirs izlikle
. (ambiguity} kavra mçülemeyen belirs izlikle ri ise «Belirgin Olmama»
15
nin mümk ün dl\"umları için
ları ile açıklamıştır ( ). Buna göre, ·çevre
mediğinde çevre behang i olasılık dağılmasının uygun olduğu bilin
ün durumlarına
16
mümk
nin
lirgin değildir ( }. Burad a belirg inlik çevre
esidir. Diderec
bir güven ilirlik
ilişkin olasılıkların kestir ilmes inde
inlik karar verenin olasılık kesğer bir ifadey le Ellsbe rg için belirg
tiriml erine ilişkin öznel bir değişkendir.

unun her tür- ·
Becke r ve Brovynson ise, belirg in olmama durum
17
ileri sürmüşlerdir ( ).
lü olasılık dağılması ile sözkonusu olabileceğini
ngi birini n gerBu yazar lar çevrenin mümk ün durumlarından herha
in
çevrenin belirg olamdığını ileçekl·eşmesi kesin olmadığı takdir de
larını · daha farklı
ri sürer ek Belirs izlik ve Belirgin olmama durum
18
bir şekilde değerlendirmişlerdir ( }.
alınan bilgin in yorum Diğer bir görüş, Belirg in olmam a halini
19
k ~anımlamaktadır ( ). Buna
lanması sırasında yapılan hata olara
çevreye ilişkin bilgigöre, Belirgin olma veya olmama durumları
nin belirg in bir
lerin iletişimi sırasında ortay a çıkmaktadır. Çevre
bilgi ile alinan bildurum a geçmesi için öncel ikle çevreden gelen
20
kda ve dil biMantı
.
•
)
(
dir
ginin aynı anlamı taşıması gerek mekte
olara k tanımılık»
limde de Belirg in olmam a duru~u «çok anlaml
· Savage Axioms». Quarte rly
14) Bkz. ELLSBERG, D.. «Risk, AmbigUity and
9.
643-66
s.
1961,
75,
Vol.
Journa l of Econo mics,
de «çok anlamlılık», «Be15) «Ambiguity» kelime sinin karşılığı olarak Türkçe
ilglli ·kurma k ve «Uncera
konuyl
lirsizlik» gibi deyiml er kullanılmaktadır. Burada
kelime nin karşıl.ığı olabu
için
ulamak
vurg_
ğı
fdrklılı
tainty» kavramı ile aradak i
rak «Belirgin Olmama» deyimi kullanılmıştır .
16) ELLSBERG, ·D., op. cit., s. 6'57.
«What Price Ambig uity or
17) Bkz. ıBECKER, S. W. and BROWNSON .. F.O.,
l of Politic al Economy, Vol. 72,
the Role of Ambig uity in Decisi on Making», Jouma
1964, s. 64.
18) . lbid., s. 64.
Marke ting Decisions, 2nd Ed.
19), GREEN, P.E and TULL, D. S., Research for
Prentic e-Hall 1978, s. 118.
20) lbid., s. 119.
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ianmaktadır (21 ). Bir bilgi birde n fazla şekil
de yorumlanıyorsa Belirgin olmama durumu sözkonusudur (22 ).

Belirgin olma veya olmama kavramlarını
günümüzde kara r teorisi kapsamında kabul edilen şekliyle açık
layanlardan biri Starr'dır.
Star r'a göre, çevreyi hangi faktö rlerin oluş
turduğu bilinmediğinde,
yani cevre unsuru tanımlanamadığında,
Belirgin olmama durumu
ÇEV RE
Tanımlanabiliyor

Tanımlanamıyor

· BELİRGİN ÇEVREDE KARAR
VERME DURUMU
Hangi

rnüm~ün

BELİRGİN

OLMAYAN ÇEVREDE
KARAR VERME DURUMU

çevre durumunun
kesin olara k

gerçekleşeceği

. .
(

Bilin iyor
BELİRLİ

ÇEVREDE KARAR
VERME DURUMU

Şekil

olmama

1

1
Silinmiyor
BELİRSİZ

ÇEVREDE KARAR
VERME DURUMU

2 : Karar Verme durumlarının Belirl ilik-Be
lirsizl ik,
göre sınıflandırması.

durumlarına

Belirginolma-ıBel-irgin

ortaya çıkmaktadır (23 ). Starr'ın bu tanı
mlaması ile Belirsizlik ve
Belirgin olmama kavramları arasındaki fark
acıkca ortay a konu lmaktadır. Çevrenin mümkün bütü
n durumları qiliniyorsa Belirginlik
sözkonusu olmakta, ancak, bu mümkün
durumlardan hangisinin
gerçekleşeceği kesin olara k biline
miyorsa aynı zamanda Belirsizlik de sözkonusu olmaktadır.
Genellikle çevrenin Belirgin olmadığı duru
mlarda kara r veren. ferin davranışları ic faktö rlerin etkisiyle
ortay a çıkmaktadır. Bunun
aksine, belir ginlik durumu sözkonusu oldu
ğunda davranışlarda dış
faktö rlerin etkisi daha fazlalaşmaktadır (24
). Çünkü çevrenin
tanım-

21) BATUHAN, H. ve GRÜNBEHG, T., Mode
rn Mantık, Milli Eğitim Yayınları
1971, s. 30-38.
.
22) HARTMANN, R. R. K. and STORK,
F. C., Dictio nary of Language and
Lingu istios , Applied Sciences 1972, s. 11.
23) STAHR, M.K., Management-A Modern
Approach, Har"t:ourt Brace Jovanovich 1971, s. 140-142.
24) SHAW, M. E. and COSTANZO, P. R.,
Theories of Social Psychology, Mc
Graw-Hill 1970, s. 295.
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te almakarar verenin çevreye ilişkin foktö rleri dikka
e duverm
r
kara
ş
tan, alışılmamı
masına yol açmaktadır. Diğer taraf
eD
yenid
ında
~evreyi her defas
rumlarında kara r verenin gene llikle
ver-.
r·
olmayan çevrede kara
tanı~lamaktan kaçınması da· Belirgin
25
n olmaktadır ( ).
nede
me durumlurının ortaya çıkmasına
lanamaması
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