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Dikkat Paradoks Var!
Sürpriz S›nav Paradoksu
Hayati Önem
dam›n biri, ne suç iﬂlemiﬂse, idama mahkûm olmuﬂ. Hâkim, ﬂöyle aç›klam›ﬂ son
karar›n›:
– Önümüzdeki hafta bir sabah saat 5’te idam
edileceksin. Ama hangi gün idam edilece¤ini bir gece önceden tahmin edemeyeceksin, deyip kalemini
k›rar...
Bilindi¤i üzere, ölüm cezas› utanç verici bir uygulama oldu¤undan, uygarl›ktan (iki de¤il!) bir
nebze nasibini alm›ﬂ ülkelerde bu ceza ﬂafak sökmeden, sabah›n köründe ve gözlerden ›rak infaz
edilir.
‹dam mahkûmu periﬂan halde hücresine döner.
Yapacak baﬂka ﬂeyi olmad›¤›ndan hücresinde mecburen düﬂünür:
E¤er ilk alt› sabah idam edilmemiﬂsem, alt›nc›
günün gecesi, ertesi sabah (yani yedinci sabah)
idam edilece¤imi bilirim elbette. Demek ki ilk alt›
sabahtan birinde idam edilmeliyim, hâkimin kural›na göre son sabah idam edilemem.
Aradan birkaç dakika geçer. Kimbilir hangi
suçtan mahkûm olmuﬂ (düﬂünce suçundan olmas›n!) hükümlü düﬂünmeye devam eder:
Ama o zaman da, e¤er ilk beﬂ sabah idam edilmemiﬂsem, yedinci sabah idam edilemeyece¤imden, alt›nc› sabah idam edilmem gerekti¤ini beﬂinci günün gecesi anlam›ﬂ olurum, ki hâkimin dedi¤ine göre anlayamam gerekir... Demek ki alt›nc› sabah da idam edilemem...
Gerisi do¤al olarak kendili¤inden gelir:
Demek ki alt›nc› ve yedinci sabah idam edemezler. Ama o zaman da, ilk dört sabah idam edilmemiﬂsem, beﬂinci sabah idam edilece¤imi dördüncü günün gecesi anlam›ﬂ olurum. Demek ki beni ilk
dört sabah idam etmeleri gerekir...
Böyle düﬂüne düﬂüne haftan›n birinci sabah›
idam edilmesi gerekti¤ini anlar ki o zaman da ne
zaman idam edilece¤ini daha ﬂimdiden biliyordur.
“Demek ki beni idam edemezler...” diye sevinçle yata¤a girer ve rahat bir uyku çeker.

Sal› sabah› ﬂafak sökmeden gardiyanlar infaz
için hücreye girdiklerinde çok ﬂaﬂ›r›r elbet!
***
Bu paradoksun benzerlerini türetmek zor de¤ildir. ‹ﬂte bunlardan biri:
Bir ö¤retmen ö¤rencilerine,
− Önümüzdeki hafta sürpriz s›nav olacak, der.
Ö¤renciler “sürpriz s›nav” kavram› üzerine
ö¤retmenden aç›klama isterler. Ö¤retmen, tahmin
edilen aç›klamay› yapar:
− Yani, der ö¤retmen, önümüzdeki hafta s›nav
olacaks›n›z ama hangi gün s›nav olaca¤›n›z› bir önceki gece bilemeyeceksiniz...
Ö¤renciler yukardaki idam mahkûmu gibi düﬂünerek ö¤retmenin o hafta “sürpriz s›nav” yapamayaca¤›n› bulurlar: Perﬂembe günü s›nav yap›lmam›ﬂsa, perﬂembe gecesi ö¤renciler cuma günü s›nav olaca¤›n› anlarlar, çünkü ertesi gün haftan›n
son günüdür. Demek ki s›nav cuma yap›lamaz, illa cumadan önce yap›lmal›. Bu ak›l yürütmeyle, s›nav›n, yap›lmas› mümkün olan en son gün yap›lamayaca¤› ç›kar. Haftan›n en son gününden baﬂlay›p geriye do¤ru giderek, ö¤renciler s›nav›n hiçbir
gün yap›lamayaca¤›n› anlarlar.
Tahmin edece¤iniz üzere, ö¤retmen sal› günü
s›nav yapt›¤›nda ö¤renciler çok ﬂaﬂ›r›rlar!
***
Bu bir paradoks. Hem de diﬂlilerinden... Hepimiz deneyimle biliyoruz ki ö¤retmenler sürpriz s›nav yaparlar!
Bu deneme yaz›s›nda bu paradoksu çözümleyece¤im.
***
‹lk gözlemim ﬂu olacak: Burada ö¤renciden bir
oyun oynamas› isteniyor. Ama ö¤renci oyunda tamam›yla pasif, karar aﬂamas›nda yer alm›yor. Sadece düﬂünüyor ve sadece düﬂünerek oyunu paradoksal hale getiriyor. Oyunu kurallar›na göre oynanabilmesi için ö¤rencinin düﬂünmemesi gerekiyor!
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Gazoz Kapa¤› Oyunu. Yukardaki paradoksal
oyunu bir an için ﬂöyle de¤iﬂtirelim. Biri, iki gazoz
kapa¤›ndan birinin alt›n› k›rm›z›ya boyay›p bu gazoz kapaklar›n› altlar› görünmeyecek biçimde önümüzde s›raya dizsin ve bize desin ki,
– ‹ki saniye arayla bu gazoz kapaklar›n› s›rayla aç›p altlar›na bak. Kapaklardan birinin alt›n›
k›rm›z›ya boyad›m. Hangi gazoz kapa¤›n›n alt›n›n
k›rm›z› oldu¤unu kapa¤› açmadan bir saniye önce
tahmin edemeyeceksin...
Hatta kiﬂinin gazoz kapaklar›n› s›raya dizmesine de gerek yok, istedi¤imiz s›rayla gazoz kapaklar›n› açabilelim. Hatta, o ikinci kiﬂi de bilmesin hangi gazoz kapa¤›n›n alt›n›n k›rm›z›ya boyand›¤›n›.
Hatta ikinci kiﬂi de olmas›n; biz kendi kendimize
oynayal›m bu oyunu. Gazoz kapaklar›ndan birinin
alt›n› boyad›ktan sonra kapaklar› kar›ﬂt›ral›m,
hangisinin alt›n›n k›rm›z›ya boyanm›ﬂ oldu¤unu
kapa¤›n alt›na bakmadan bilemeyelim. Ve kurallar›m›z ﬂöyle olsun:
1) Gazoz kapaklar›n›n hepsini teker teker ve istedi¤imiz s›rayla aç›p alt›na bakaca¤›z.
2) Bir gazoz kapa¤›n› açt›ktan sonra, ikinci gazoz kapa¤›n› açmadan önce iki saniye kadar bekleyece¤iz.
3) Açaca¤›m›z gazoz kapa¤›n›n alt›n›n k›rm›z›ya boyanm›ﬂ oldu¤unu kapa¤› açmadan bir saniye
önce tahmin edemeyece¤iz.
Üçüncü kural biraz tuhaf. Bizden elimizde olmayan bir ﬂey isteniyor. Gazoz kapa¤›n›n alt›n›n
k›rm›z›ya boyanm›ﬂ oldu¤unu önceden tahmin
edemeyecekmiﬂiz... Oysa açt›¤›m›z birinci gazoz
kapa¤›n›n alt› k›rm›z› de¤ilse, ikinci gazoz kapa¤›n›n alt›n›n k›rm›z› oldu¤unu tahmin etmememiz
mümkün de¤il...
Öte yandan daha hiç kapak aç›lmam›ﬂken, bu
kural ihlal edilmiﬂ olmaz. Ayr›ca ilk aç›lan kapa¤›n
alt› k›rm›z›ysa da bu kural ihlal edilmiﬂ olmaz. Son
kural, sadece ilk seçilen kapa¤›n alt› k›rm›z› ç›kmazsa ihlal edilmiﬂ olur.
Bu durumda paradoksu çözümlemek o kadar
zor de¤il: Yüzde 50 olas›l›kla ilk seçti¤im kapa¤›n
alt› k›rm›z› olmaz ve oyunun kural› ihlal edilmiﬂ
olur, yüzde 50 olas›l›kla ilk seçti¤im kapa¤›n alt›
k›rm›z›d›r ve kural ihlal edilmiﬂ olur. Sonuç: Bu
oyun yüzde yüz olas›l›kla kurallar›na uyularak oynanamaz, yüzde 50 olas›l›kla kurallar› ihlal etmek
zorunday›z.

Ö¤retmen Zar Atarsa. Gelelim ö¤retmenin
sürpriz s›nav›na. Hikâyeyi az›c›k de¤iﬂtirelim. Cumartesi dahil haftan›n 6 günü okul oldu¤unu varsayal›m. Ö¤retmen her sabah ders baﬂlad›¤›nda s›n›fta ö¤rencilerinin önünde zar ats›n. E¤er o sabah
zar 6 ya da daha önceki sabahlarda gelmiﬂ zarlardan biri gelirse o gün s›nav olsun. Sürprizlik kural› da hâlâ geçerli olsun.
Örne¤in, pazartesi sabah› at›lan zar 6’ysa s›nav
olsun, de¤ilse olmas›n. Diyelim pazartesi sabah›
zar 5 geldi; o zaman o gün s›nav olmaz. Sal› sabah› gelen zar 5 ya da 6 olursa, sal› sabah› s›nav olur,
yoksa olmaz. Diyelim sal› sabah› 4 geldi ve o gün
de s›nav olmad›. Ertesi gün zar 4, 5 ya da 6 gelirse
s›nav olur, yoksa olmaz.
En geç alt›nc› gün yani cumartesi günü s›nav
olur, çünkü ilk beﬂ gün s›nav olmam›ﬂsa, yani ilk
beﬂ günde at›lan zarlar 1’den 5’e kadar olan beﬂ
de¤iﬂik zarsa, o zaman alt›nc› gün zar ne gelirse
gelsin kesinlikle s›nav olacak demektir; bu durumda, ö¤retmen de ö¤renciler de alt›nc› gün s›nav olaca¤›n› beﬂinci günün gecesinden bilirler, ertesi sabah zar atmaya gerek kalmaz bile...
Dolay›s›yla ilk beﬂ gün s›nav olmam›ﬂsa, oyunun “sürprizlik” kural› ihlal edilmiﬂ olur. Demek ki
(5/6)×(4/6)×(3/6)×(2/6)×(1/6) = 10/648
olas›l›kla ilk beﬂ günde 1’den 5’e kadar beﬂ de¤iﬂik
zar gelir ve “sürprizlik” kural› beﬂinci günün akﬂam› ihlal edilmiﬂ olur. Geri kalan 638/648 olas›l›kta oyunun kurallar› ihlal edilmiﬂ olmaz.
Dikkat ederseniz “paradoks” ortadan kalkt›.
Sadece bu oyunun yüzde yüz olas›l›kla kurallar›na
uygun ﬂekilde oynanamayaca¤›n› anlad›k.
Sürpriz S›nav Paradoksu. ﬁimdi zar› ortadan
kald›ral›m. Zar yerine ö¤retmen karar veresin s›nav›n hangi gün yap›laca¤›na...
Biraz önceki oyunda, zar, istenci (iradesi) olmayan bir varl›kt› ve o oyunda paradoks yoktu.
Sadece kurallar› 10/648 olas›l›kla ihlal ediliyordu.
Bu sefer, zar›n görevini ö¤retmen üstlendi. Bu sefer
kurallar› zar de¤il ö¤retmen ihlal edecek.
S›nav›n yap›l›p yap›lmayaca¤›na ö¤retmen yerine zar karar verdi¤inde paradoksun ortadan
kalkmas› çok ilginç.
Oyuncular, oyunu kurallar›n› ihlal etmeden
oynamak istiyorlar, yani bir anlamda, daha önce
10/648 olan oyunun kurallar›n›n ihlal edilme
olas›l›¤›n› 0 yapmak istiyorlar. Belli ki bu müm-
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kün de¤il. Bu oyun kurallar› ihlal edilmeden oynanamaz.
Ö¤retmen sal› günü s›nav yapsa s›nav gerçekten sürpriz olur. Ö¤renciler ö¤retmene,
− Ama hocam... deyip o gün s›nav olamayaca¤›n› aç›klamaya çal›ﬂsalar, o zaman, ö¤retmen,
− Siz s›nav yapamayaca¤›m› sand›n›z, ama iﬂte
yap›yorum ve bu sizin için gerçekten bir sürpriz oldu. Sözümde durdum... der.
***
Burada ﬂu kesin: Ö¤retmen, oyunun kurallar›n› ihlal etmek zorunda, ö¤renciler de bunu biliyorlar. Oyunun kurallar› ö¤retmenin oyunun kurallar›n› ihlal etmek zorunda oldu¤unu söylüyor. Ö¤retmen oyunun kurallar›n› ihlal etmezse de (yani
ö¤retmen s›nav yapmazsa da) oyunun kurallar› ihlal edilmiﬂ olacak.
***
Bu oyunda sadece ö¤retmen hamle yapabiliyor. Ö¤renciler pasif, onlar›n hamle yapma ﬂanslar› yok. Öte yandan ö¤renciler oyunun bir parças›
da: Ö¤rencilerin ö¤retmenin s›nav hamlesini önceden öngörememeleri gerekir. Asl›nda ö¤renciler bu
oyunda oyuncu de¤il hakemler, çünkü hamle haklar› yok, sadece ö¤retmenin yapaca¤› bir hamlenin
yasal olup olmad›¤›na karar veriyorlar.
***
Oyundan sürpriz ö¤esini atarak oyunu ﬂöyle
kural›m:
1) Oyun 7 hamle sürer.
2) A hamlesi (s›nav) kurald›ﬂ›d›r.
3) A hamlesi (s›nav) mutlaka yap›lmal›.
Bu oyun paradoksal bir oyun, çünkü kurald›ﬂ›
bir hamle yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor, yani oyunun kurallar›na göre oynanamayaca¤›n› söylüyor.
Bu oyunla sürpriz s›nav oyunu özünde ayn›
oyunlard›r. S›nav›n ne zaman yap›laca¤›n› önceden
bilemeyece¤imizi kurald›ﬂ› oldu¤una karar
verdi¤imiz A hamlesine yedirdik.
Bu oyunu oynayan oyuncu ya kurald›ﬂ› A
hamlesini yapacak ya da üçüncü kural› ihlal edecek. Her iki olas›l›kta da oyunun kurallar› ihlal
edilmiﬂ olacak.
***
Bu oyunu kaybeden asl›nda ö¤renciler de¤il,
kurallar›na göre oynayamad›¤›ndan ö¤retmen...
S›nav olarak cezay› çekenin ö¤renciler olmas› oyunu ö¤retmenin kaybetti¤i gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Ö¤renciler sadece kurban ediliyorlar.

***
Ö¤retmen ö¤rencilere,
− Yar›n s›nav olacaks›n›z ama yar›n s›nav olaca¤›n›z› önceden bilemeyeceksiniz, de diyebilir ve
ö¤renciler de ertesi gün s›nav olamayacaklar›na
hükmedebilirdi.
Yani yukardaki paradoksal oyun yedi hamle
yerine bir hamle sürebilirdi. O zaman sürpriz ö¤e
ortadan kalkard› tabii. Kurald›ﬂ› hamlenin ne zaman yap›laca¤› önceden bilinirdi.
Ama ayn› oyun birden çok hamle oynan›rsa,
kurald›ﬂ› hamlenin ne zaman yap›laca¤› önceden
tahmin edilemeyece¤inden, kurald›ﬂ› hamlenin yap›ld›¤› hamle sürpriz hamle olur.
***
7 hamlelik oyuna geri dönelim. Oyuncunun
üçüncü kural› hiçbir ﬂekilde ihlal edemeyece¤ini
varsayal›m. (Yani s›nav yap›lmal›, notlar idareye
teslim edilecek ya da müfettiﬂ gelecek, bir nedenden s›nav mutlaka yap›lmal›.) Demek ki bu durumda oyuncu kurald›ﬂ› olan A hamlesini 7 hamleden birinde yapmak zorunda. Hangi hamlede A
hamlesini yapaca¤›n› bilmiyoruz.
Burada sürpriz olan A hamlesinin yap›lm›ﬂ olmas› de¤ildir. A hamlesi kurald›ﬂ› da olsa kesinlikle
yap›lacakt›r, bu kesin, burada sürpriz olan A hamlesinin kaç›nc› hamlede yap›laca¤›d›r, yani oyunun
kurallar›n›n kaç›nc› hamlede ihlal edilece¤idir.
***
S›nav paradoksuna geri dönecek olursak... Ö¤renciler için sürpriz olan s›nav›n yap›lmas› de¤ildir.
S›nav›n yap›lamayaca¤›n› ama s›nav›n gene de yap›laca¤›n› ö¤renciler de ö¤retmen de biliyor. Sürpriz olan “ö¤retmen s›nav yapamaz” kural›n›n ne
zaman ihlal edilece¤i.
Ö¤renciler ﬂöyle düﬂünmeli: Ö¤retmen s›nav
yaparak oyunun kurallar›n› önümüzdeki hafta ihlal edecek, bakal›m hangi gün oyunun kural›n› ihlal edecek...
Ö¤retmen oyunun kurallar›n› ilk gün de son
gün de ihlal edebilir.
***
Ö¤retmen s›nav yapt›¤›nda sürpriz olan s›nav›n yap›lmas› de¤ildir. Sürpriz olan, olsa olsa s›nav›n o gün yap›lm›ﬂ olmas›d›r. A hamlesinin
yap›lmas›yla A hamlesinin ne zaman yap›laca¤›
apayr› ﬂeyler, bunlar› birbirine kar›ﬂt›rmamak laz›m. Yani sürpriz olan s›nav›n (kurald›ﬂ› hamlenin)
yap›laca¤› gündür. ♣
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