
De¤ifltirip De¤ifltirmemek

Bir fiey De¤ifltirir mi De¤ifltirmez mi?

‹hsan Yücel

Biri iki kapal› zarfla size gelip flöyle diyor:
" Bu kapal› zarflarda para var. Hangisinde ne kadar oldu¤unu bil-

miyorum ama birindeki paran›n di¤erindekinin iki kat› oldu¤unu bi-
liyorum. ‹stedi¤ini seç, içindeki para senin...

Oh ne âlâ! Zarflardan birini seçiyorsunuz. Size durduk yerde para
vermek isteyen iyi kalpli kifli iyilikte s›n›r tan›m›yor ve size,

" ‹stersen bu zarf› b›rak di¤erini seç... diye bir seçenek sunuyor.
Ne yapars›n›z? Zarf› de¤ifltirir misiniz de¤ifltirmez misiniz? Yoksa

zarf› de¤ifltirip de¤ifltirmemek bir fley farkettirmez mi?
Sanki de¤ifltirip de¤ifltirmemek farketmezmifl gibi geliyor... Mate-

matikçiler hislerine çok önem verseler de - en az›ndan ifl matemati¤e
gelince - asla hislerine teslim olmazlar! Kan›tlayal›m.

Farketmez!

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› seçmi-
flizdir ve 2n lira kazan›r›z. Demek ki bu durumda beklentimiz,

dir.
fiimdi zarflar› de¤ifltirdi¤imizi varsayal›m. Seçti¤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 beklentimiz
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olur. 
Her iki stratejide de 3n/2 bulduk. Demek ki de¤ifltirsek de de¤ifl-

tirmesek de bir fley farketmez. Tahmin etti¤imiz gibi...

Farkeder!

Ama bir de flöyle düflünelim: Bir zarf seçtik ve diyelim zarfta m li-
ra 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 kadar 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 elbette, bundan kuflku-
muz 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. Demek ki de¤ifltirirsek beklentimiz,

olacak.
De¤ifltirmezsek beklentimiz m olacakt›. 5m/4, m’den daha büyük

oldu¤undan, bu sefer en iyi stratejinin de¤ifltirmek gerekti¤ini bulduk.

Allah Allah!..

Ayn› soruyu iki de¤iflik biçimde düflündük ve birinde de¤ifltirip de-
¤ifltirmemenin farketmedi¤ini bulduk, di¤erinde ise de¤ifltirmenin da-
ha iyi olaca¤›n› bulduk...

Matematikte iki ayr› yöntemle iki ayr› yan›t bulmak pek enderdir.
Olmaz de¤il, özellikle olas›l›k sorular›nda olabilir. Ama enderdir. Bert-
rand Paradoksu bu çeliflik olas›l›k sorular›n›n en ünlülerinden biridir.

Peki burada neler oluyor? Neden iki de¤iflik yan›t buluyoruz? Bir
yerde yanl›fl m› yapt›k? Do¤ru yan›t nedir? Yoksa matematik çeliflkili
mi?

Kitab›n Yazar›n›n Notu: Birinci yan›t›n do¤ru oldu¤unu, yani de¤ifl-
tirip de¤ifltirmemek aras›nda bir fark olmad›¤›n› bir bilgisayar progra-
m› yaparak anlad›m. Ama bunun mant›ksal bir aç›klamas›n› bulamad›-
¤›m› itiraf ederim. 
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Sonradan Eklenmifl Bir Not Daha: Haluk Oral, zarflar› de¤ifltirip
de¤ifltirmememizin fark etmeyece¤ini çok güzel bir mant›k yürüterek
aç›klad›. Aç›klama flöyle: Diyelim de¤ifltirmekle daha kazançl› ç›k›yo-
ruz. O zaman zarflar› iki kifli aras›nda paylaflt›ral›m. Madem zarf› de-
¤ifltirmek daha do¤ru, o zaman her iki kifli de zarf› de¤ifltirir, zarflar› de-
¤ifl tokufl ederler yani, ve her ikisi de daha fazla para kazan›r! Hatta
zarflar› hiç açmadan sürekli de¤ifltirirlerse, her ikisi de beklentilerini
sürekli art›r›lar! Bu mümkün olmad›¤›ndan zarflar› de¤ifltirip de¤ifltir-
memek fark etmemeli.

Ama Haluk Oral’›n bu güzel kan›t› ikinci ak›l yürütmenin neresin-
de yanl›fl oldu¤unu söylemiyor. 

Bir Not Daha: Me¤er bu, bilinen ve bugüne kadar doyurucu bir
aç›klamas› bulunamayan bir paradoksmufl...
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