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Matematik Dünyas›, 2003 K›fl

Biri iki kapal› zarfla size gelip flöyle diyor:

- Bu kapal› zarflarda para var. Hangisinde ne

kadar oldu¤unu bilmiyorum ama birindeki paran›n

di¤erindekinin iki kat› oldu¤unu biliyorum. ‹stedi-

¤ini seç, içindeki para senin...

Zarflardan birini seçiyorsunuz. Zarf› getiren,

size, “‹stersen bu zarf› b›rak di¤erini seç” diye bir

seçenek sunuyor.

Ne yapars›n›z? Zarf› de¤ifltirir misiniz de¤ifltir-

mez misiniz? Yoksa zarf› de¤ifltirip de¤ifltirmemek

farketmez mi?

FFaarrkkeettmmeezz!!

Zarflar›n birinde n lira, di¤erinde 2n lira olsun.

Önce zarflar› de¤ifltirmedi¤imizi varsayal›m. 1/2

olas›l›kla n liral›k zarf› seçmiflizdir ve n lira kazan›-

r›z. 1/2 olas›l›kla 2n liral›k zarf› seçmiflizdir ve 2n li-

ra kazan›r›z. Demek ki bu durumda beklentimiz,

(1/2)×n + (1/2)×2n = 3n/2

dir.

fiimdi zarflar› de¤ifltirdi¤imizi varsayal›m. Seç-

ti¤imiz zarfta 1/2 olas›l›kla n lira vard›r ve zarf› de-

¤ifltirdi¤imizden 2n lira kazan›r›z. Seçti¤imiz zarfta

1/2 olas›l›kla 2n lira da olabilir ve o zaman zarf› de-

¤ifltirdi¤imizden n lira kazan›r›z. Bu durumda bek-

lentimiz

(1/2)×(2n) + (1/2)×n = 3n/2

olur.

Her iki stratejide de 3n/2 bulduk. Demek ki de-

¤ifltirsek de de¤ifltirmesek de bir fley farketmez.

Tahmin etti¤imiz gibi...

FFaarrkkeeddeerr!!

Ama bir de flöyle düflünelim: Bir zarf seçtik ve

diyelim zarfta m lira var. Hatta zarfa bak›p zarfta

m lira oldu¤unu gerçekten görebiliriz de. Di¤er

zarfta ya m/2 lira ya da 2m lira olmal›; tam ne ka-

dar oldu¤unu bilmiyoruz. 1/2 olas›l›kla m/2 lira,

1/2 olas›l›kla 2m lira vard›r. 

Her iki stratejide de beklentileri hesaplayal›m,

bakal›m hangisinde daha yüksek ç›kacak.

Zarf› de¤ifltirmezsek m lira kazanaca¤›z elbet-

te, bundan kuflkumuz yok.

E¤er de¤ifltirirsek, di¤er zarfta 1/2 olas›l›kla

m/2 lira olacak ve 1/2 olas›l›kla 2m lira olacak. De-

mek ki de¤ifltirirsek beklentimiz,

(1/2)×(m/2) + (1/2)×(2m) = 5m/4

olacak.

De¤ifltirmezsek beklentimiz m olacakt›. 5m/4,

m’den daha büyük oldu¤undan, bu sefer en iyi stra-

tejinin de¤ifltirmek gerekti¤ini bulduk.

AAllllaahh AAllllaahh!!

Ayn› soruyu iki de¤iflik biçimde düflündük ve

birinde de¤ifltirip de¤ifltirmemenin farketmedi¤ini

bulduk, di¤erinde ise de¤ifltirmenin daha iyi olaca-

¤›n› bulduk... Peki burada neler oluyor? Neden iki

de¤iflik yan›t buluyoruz? 

MMDD’’nniinn NNoottuu:: Ali Nesin, yaz› yay›mlanmadan

önce bilgisayar simülasyonu yaparak de¤ifltirip de-

¤ifltirmemenin farketmeyece¤ini bulmufltu. Ama

ikinci yan›t›n neden yanl›fl oldu¤unu hakk›yla anla-

yamad›. Problemi sordu¤u Haluk Oral, de¤ifltirip

de¤ifltirmemenin farketmeyece¤ini flu yolla aç›klad›:

Diyelim de¤ifltirmek daha cazip. O zaman iki zarf›

iki de¤iflik oyuncuya sun. Her ikisi de zarf›n› di¤er

oyuncunun zarf›yla de¤ifltirmek isteyecektir ve her

ikisinin de beklentisi artacakt›r.

Oysa zarflarda para kayb› ya

da art›fl› olmad›¤› için beklenti-

nin artmamas› gerekir. Ama

hâlâ daha ikinci yan›tta yanl›-

fl›n nerede oldu¤unu bilmiyo-

ruz. Aç›klayana ödül var. ♣
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Ödüllü
Soru

Bu yaz› 2007-IV say›s›nda yay›mlanm›flt›. Bir

paradoks sözkonusu. Ayn› soruya iki de¤iflik ya-

n›t bulunuyor. Yaz›y› k›saltarak tekrar yay›ml›-

yor ve sonuna bir ek getiriyoruz. MD


