Matematik ve Özgürlük

areketlerimizde ve ald›¤›m›z kararlarda gerçekten özgür
müyüz? Yoksa ayr›m›na varmad›¤›m›z bir gücün, örne¤in
birtak›m al›flkanl›klar›n etkisi alt›nda m›y›z? Birkaç örnek verdikten sonra konuya matematiksel (ve biraz da kaç›n›lmaz olarak felsefi) yönden e¤ilece¤im.

H

Dört ‹stek. Konuya girmeden önce sizden birkaç iste¤im
olacak:
1. Aya¤a kalk›n ve el bile¤inizi tutun.
2. El t›rnaklar›n›za bak›n.
3. Aya¤a kalk›p topu¤unuza bak›n.
4. Eflinizle, niflanl›n›zla, sözlünüzle, karfl› cinsten sevdi¤iniz
biriyle elele tutuflup biraz yürüyün.
fiimdi size ne yapt›¤›n›z› söyleyece¤im:
1. Sol bile¤inizi tuttunuz.
2. E¤er erkekseniz, t›rnaklar›n›za bakmak için parmaklar›n›z› avcunuzun içine k›v›rd›n›z. E¤er kad›nsan›z, parmaklar›n›z› yay›p elinizin s›rt›na bakt›n›z.
3. E¤er erkekseniz topu¤unuza bakmak için öne e¤ildiniz.
E¤er kad›nsan›z topu¤unuzu arkadan kald›r›p arkaya do¤ru
e¤ildiniz.
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4. E¤er erkekseniz sevdi¤inizin elini önden kavram›fls›n›zd›r, yani elinizin s›rt› yürüdü¤ünüz yöne bakar. E¤er kad›nsan›z, avcunuz yürüdü¤ünüz yöne bakar ve erkek avcunuzu önden kavram›flt›r.
Büyük bir olas›l›kla tahminlerim do¤ru ç›km›flt›r. Bu tahminlerim sizi flafl›rtmam›fl olabilir. Örne¤in, insanlar genellikle
sa¤ak olduklar›ndan, sol bileklerini tuttuklar›n› anlam›fls›n›zd›r. Amac›m kimseyi flafl›rtmak de¤ildi zaten. Amac›m, rasgele
gibi gelebilecek seçimlerin kimileyin bir kurala uyduklar›n› göstermekti.
Y›llar önce erkeklerin sigaray› a¤›zlar›n›n solunda, kad›nlar›nsa sa¤›nda tuttuklar›n› duymufltum. Gözlemlerim de bu yöndeydi.
Uygulamada hiçbir ifle yarayaca¤›na inanmad›¤›m bu gözlemlerden sonra uygulamaya geçirilebilecek bir örnek vereyim.
Tüketici Psikolojisi. Y›llar önce Amerika’da tüketici psikolojisiyle ilgili bir gazete yaz›s› okumufltum. Birbirine hemen hemen eflde¤er olan iki tüketim maddesini ele alm›fl araflt›rmac›lar. Örne¤in The New York Times ve The Washington Post gibi iki ciddi gazete, Time ve Newsweek gibi iki haftal›k haber
dergisi, Pepsi Cola ve Coca Cola gibi iki gazl› içit, Playboy ve
Penthouse gibi iki ayl›k “erkek dergisi”... Birbirine çok benzeyen bu iki ürünü bir dükkânda, ortal›k bir yerde sergilemifller.
Ancak iki üründen birinden yüzlerce, öbüründense on yirmi tane kadar, yani az say›da sergilemifller. Ürünler sat›ld›kça yerine
yenilerini koymufllar. Gün sonunda, çok say›da sergilenen ürünün daha çok sat›lm›fl oldu¤u saptanm›fl.
Amerika için geçerli olan bu gözlem bir baflka ülke için geçerli olmayabilir. Örne¤in, Türkiye’de bunun tam tersi olabilir,
“kalmayacak” korkusuyla insanlar az sergilenen ürünü daha
çok alabilirler. Hatta deneyin sonucu, flehirden flehire, yafl grubundan yafl grubuna göre bile de¤iflebilir. Gene de, bu deney-
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den, ayn› ortamda yetiflmifl ve ayn› ortamda yaflayan insanlar›n
davran›fllar›n›n ve kararlar›n›n birbirine benzedi¤i ortaya ç›k›yor. Zaten böyle benzeflme olmasayd› toplumbilim ya da
toplum psikolojisi gibi bilim dallar› olmazd› san›r›m.
En Çok Tutulan Say›lar. Çocuklar›n oynad›klar› bir oyun
vard›r. ‹ki çocuktan biri, örne¤in, 1’le 100 aras›nda bir say› tutar. Öbür çocuk, “50’den büyük mü”, “68’le 83 aras›nda m›” gibi sorular sorarak tutulan say›y› bulmaya çal›fl›r. Sonra, roller de¤iflir, bu
kez öbür çocuk 1’le 100 aras›nda bir
say› tutar. Tutulan say›y› en çabuk
bulan çocuk oyunu kazan›r.
Bu oyunun stratejisi oldukça
aç›kt›r: say›lar ortadan ikiye bölünür. Örne¤in ilk soru 50’den büyük
mü” olabilir. E¤er yan›t evetse,
ikinci soru “75’ten büyük mü” olabilir... Bu yöntemle, tutulan say› en
çok 7 soruda bulunur.
Ama diyelim ki çocuklardan biri öbür çocu¤un yüzde 90
olas›l›kla 40’la 60 aras›nda bir say› tuttu¤unu biliyor. O zaman
ilk sorusu “40’la 60 aras›nda m›” olursa, oyunu kazanma olas›l›¤› artar.
Y›llar önce, bir dersimde, hangi say›n›n yüzde kaç olas›l›kla tutuldu¤u bilindi¤inde bu oyunun en iyi stratejisinin nas›l
bulundu¤unu anlatacakt›m. Derse biraz tat vermek için s›n›fa
bir flapkayla girdim. Ö¤rencilerden küçük bir kâ¤›da 1’le 10
aras›nda bir say› yaz›p flapkaya atmalar›n› istedim. Anlataca¤›m konuyu daha önce bilmediklerinden bu iste¤ime bir anlam
veremediler ama yerine getirdiler. Yüz elli dolay›nda ö¤renci
vard› s›n›fta. Her say›n›n seçilme olas›l›¤› 1/10 oldu¤undan, her
say› afla¤› yukar› 15 kez seçilmeliydi. Bunu ö¤rencilerime anlat-
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t›m. Kimse karfl› ç›kmad›, herkes ayn› düflüncedeydi.
– Ama, diye ekledim, görece¤iz ki, en çok 7 seçilecek!
fiapkay› bir masaya boflaltt›k. Bir ö¤renci seçilen say›lar› teker teker okudu. Ben de bu say›lar› karatahtaya yazd›m. Tahmin etti¤im gibi ö¤rencilerin (akl›mda yanl›fl kalmad›ysa) afla¤›
yukar› yüzde otuzu 7’yi seçmiflti. Yüzde ondan çok daha büyük
bir yüzde...
Hangi say›n›n hangi s›kl›kta seçildi¤ini gözlemledikten sonra 1’le 10 aras›nda tutulan bir say›y› bulma oyununun en iyi
stratejisini bulduk.
Bir baflka ülkede baflka sonuç bulunabilir. Ama san›r›m ayn› ortamda, benzer koflullarda yetiflmifl insanlar kimi say›lar›
öbür say›lara ye¤leyeceklerdir.
Diyelim size benzeyen insanlar aras›nda (ayn› yafl grubundan, benzer e¤itimden geçmifl, ayn› cinsiyetten insanlar aras›nda)
bir anket yap›l›yor. Bu insanlardan 8 ve 9 rakamlar›ndan birini
seçmeleri isteniyor. Diyelim bu insanlar›n yüzde 80’i 9’u seçti.
Bundan sizin de büyük bir olas›l›kla 9’u seçece¤iniz ç›kmaz m›?
‹nsanlara sorulan soru, “kendinizi pencereden atacak m›s›n›z” olsa, elbet ço¤unluk “hay›r” yan›t›n› verir. Ama insanlardan istenen iki say›dan birini seçmeleri. ‹nsanlar›n bir say›y›
öbürüne ye¤lemeleri için görünürde bir neden yok. Ama say›lardan biri öbürüne ye¤leniyor. Bu durumda özgür oldu¤umuz
söylenebilir mi?
Newcomb’un Oyunu. 1960’da Amerikal› fizikçi William
Newcomb flu oyunu ortaya atar: Önünüzde içini göremedi¤iniz
iki kapal› kutu duruyor. Birinci kutuda 1 lira var. ‹kinci kutu
ya bofl ya da içinde 100 lira var. ‹ki seçene¤iniz var:
1) Her iki kutuyu birden açabilirsiniz ve kutularda buldu¤unuz paralar (ya 1 ya da 101 lira) sizin olur.
2) Salt ikinci kutuyu açabilirsiniz. Kutuda para varsa (100
lira) paray› cebinize atars›n›z. Yoksa hava al›rs›n›z.
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Hangi seçene¤i seçmelisiniz? ‹ki kutuyu birden mi, yoksa
salt ikinci kutuyu mu açmal›s›n›z?
‹ki kutuyu birden açmal›s›n›z elbet. Bunun hiçbir zarar› olmad›¤› gibi yarar› da vard›r. ‹kinci kutuda para olsa da olmasa da, her iki kutuyu birden açarak, ikinci kutunun içindeki paradan baflka, birinci kutudaki 1 liray› da kazan›rs›n›z. Geçerli
bir neden olmadan 1 liray› reddetmek do¤ru olmaz. Bunun pintilikle bir ilgisi yok. Mant›kla ilgisi var.
Ama Newcomb’un oyunu bu kadarla kalm›yor. Newcomb
bize bir bilgi daha veriyor. Bir gün önce, gelece¤i yüzde doksan
do¤rulukta görebilen ola¤anüstü yetili bir varl›k, hangi seçene¤i seçece¤inizi öngörüyor. Salt ikinci kutuyu açaca¤›n›z› öngörmüflse ikinci kutuya 100 lira koyuyor. Her iki kutuyu birden
açaca¤›n›z› öngörmüflse, ikinci kutuyu bofl b›rak›yor. Bu bilgiyle hangi seçene¤i seçmelisiniz? Her iki kutuyu birden mi açmal›s›n›z, yoksa salt ikinci kutuyu mu?
Gelece¤i görebilen ola¤anüstü varl›k Tanr› olabilir. ‹lla mükemmel bir Tanr› olmas› da gerekmez, yüzde 10 hata yapabilen bir Tanr› da olabilir. Ya da sizi çok iyi tan›yan biri olabilir,
örne¤in, anneniz, baban›z, efliniz, bir psikolog... Bu varl›k, si-
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zin böyle bir oyunda ne seçece¤inizi yüzde 90, yüzde 60, yüzde
51 olas›l›kla öngörebilir.
Varl›k’›n yüzde 90 do¤ru öngördü¤ünü varsayal›m.
Bir an için, her iki kutuyu birden açt›¤›m›z› düflünelim. Varl›k her iki kutuyu birden açaca¤›m›z› öngörmüflse, yaln›zca 100
lira kazan›r›z. Ama Varl›k öngörüsünde yan›lm›flsa, o zaman
101 lira kazan›r›z.
Salt ikinci kutuyu açt›¤›m›z› varsayal›m flimdi de. Varl›k
salt ikinci kutuyu açaca¤›m›z› öngörmüflse 100 lira kazan›r›z.
Varl›k öngörüsünde yan›lm›flsa, yani her iki kutuyu birden açaca¤›m›z› sanm›flsa, hiç para kazanamay›z.
Bunu Varl›k’la oynad›¤›m›z bir oyun olarak görebiliriz.
Oyunumuz iki hamlelik bir oyun. ‹lk hamleyi Varl›k yap›yor.
‹kinci (ve son) hamleyi de biz. Oyunu bir flemayla gösterelim:
Varl›k iki kutuyu Varl›k yaln›zca ikinci
birden açaca¤›m›z› kutuyu açaca¤›m›z›
öngörüyor
öngörüyor
‹ki kutuyu birden aç›yoruz
100 TL
101 TL
Yaln›z ikinci kutuyu aç›yoruz
0 TL
100 TL

Bu oyunu nas›l oynars›n›z? Varl›k hamlesini yapt›. S›ra sizde...
‹ki kutuyu birden mi açmal›s›n›z, yoksa salt ikinci kutuyu mu?1
Birinci Yan›t. “‹ki kutuyu birden açarsam, Varl›k bunu büyük bir olas›l›kla öngörmüfl olacak, dolay›s›yla yaln›zca 1 lira
kazanaca¤›m. Ama yaln›zca ikinci kutuyu açarsam, Varl›k
yaln›zca ikinci kutuyu açaca¤›m› yüzde doksan olas›l›kla öngörmüfl olaca¤›ndan büyük bir olas›l›kla 100 lira kazanaca¤›m.
Demek ki yaln›zca ikinci kutuyu açmal›y›m.”

1

Hangi stratejiyi seçece¤imizi yaz›-tura atarak karar versek ne olur? Kaynakça
[12]’de problemi sunarken, Varl›k yaz›-tura ataca¤›m›z› öngörürse, ikinci kutuyu bofl b›rakaca¤›n› söylüyor.
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‹kinci Yan›t. “Varl›k öngörüsünü dün yapt›. Bugün alaca¤›m karar ne bu öngörüyü ne de kutudaki paralar› de¤ifltirecek.
Dolay›s›yla istedi¤im karar› almakta özgürüm. Her iki kutuyu
birden açarak (varsa elbet), ikinci kutudaki paradan baflka birinci kutudaki 1 liray› da cebime indiririm. Yukardaki oyun flemas› da iki kutuyu alman›n daha do¤ru oldu¤unu söylüyor zaten: birinci s›radaki say›lar ikinci s›radaki say›lardan daha büyük. ‹kinci kutuda para olsa da olmasa da, her iki kutuyu birden açarak daha çok para kazan›r›m.”
Hangi Yan›t Do¤ru? Filozoflar ve matematikçiler hangi yan›t›n do¤ru oldu¤u konusunda anlaflam›yorlar. Her iki yan›t da
savunulabilir.
Beklenti. Birinci yan›t “beklenti” ilkesine dayan›yor. Varl›k’›n yüzde doksan do¤ru öngördü¤ünü varsayarak, her iki
hamlemizin de beklentisini hesaplayal›m. Önce her iki kutuyu
da açt›¤›m›z duruma bakal›m:
%90
%10

olas›l›kla Varl›k iki kutuyu birden
açaca¤›m›z› öngörüyor ve
olas›l›kla Varl›k yaln›zca ikinci kutuyu
açaca¤›m›z› öngörüyor ve

1 lira
kazan›yoruz
101 lira
kazan›yoruz.

Beklentimiz bu durumda
(90/100) × 1 + (10/100) × 101 = 11
lirad›r. fiimdi yaln›zca ikinci kutuyu açt›¤›m›z duruma bakal›m:
%10
%90

olas›l›kla Varl›k iki kutuyu birden
açaca¤›m›z› öngörüyor ve
olas›l›kla Varl›k salt ikinci kutuyu
açaca¤›m›z› öngörüyor ve

0 lira kazan›yoruz
100 lira
kazan›yoruz

Beklentimiz bu durumda
(10/100) × 0 + (90/100) × 100 = 90
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lirad›r. ‹kinci beklenti birincisinden daha fazla oldu¤undan,
ikinci seçene¤i seçmeliyiz, yani salt ikinci kutuyu açmal›y›z. Demek ki birinci yan›t do¤rudur.
Varl›k’›n do¤ru öngörme oran›, yüzde 90 gibi yüksek bir
say› olaca¤›na yüzde 51 bile olsa, salt ikinci kutuyu açman›n
beklentisi, her iki kutuyu da açma beklentisinden daha yüksek
ç›kar. Demek ki, Varl›k’›n do¤ru öngörme oran› yüzde 50’den
biraz yüksek bile olsa (yüzde 100 × 101/201 & 50,0248756’den
büyükse), beklenti yöntemi salt ikinci kutuyu açmam›z gerekti¤ini söylüyor.
Üstünlük ‹lkesi. ‹kinci yan›t üstünlük ilkesine dayan›yor:
Oyunun flemas›na bakal›m. Bu flemada, birinci s›ran›n say›lar›
hemen alttaki say›lardan daha yüksek (daha üstün) oldu¤undan, her iki kutuyu birden açmal›y›z. Her iki kutuyu açmak,
yaln›zca ikinci kutuyu açmaktan daha üstün bir stratejidir.
Bu stratejinin do¤ru oldu¤u flöyle de anlafl›labilir: Birinci
kutu saydam olsun ve içindeki 100 bin liray› görelim. ‹kinci kutunun arka taraf› saydam olsun. Kutular›n arkas›na güvendi¤imiz bir arkadafl›m›z› koyal›m. E¤er ikinci kutu boflsa, bu güvendi¤imiz arkadafl birinci kutudaki 100.000 liray› kazanmam›z› istedi¤inden, her iki kutuyu birden açmam›z› önerecektir.
E¤er ikinci kutu bofl de¤ilse, bu arkadafl gene her iki kutuyu
birden açmam›z› isteyecektir, çünkü 100 milyon yerine 100
milyon 100 bin lira kazanmam›z› isteyecektir.
Hatta hile yap›p kutular›n içini gördü¤ümüzü varsayal›m.
‹kinci kutunun içinde para olsa da olmasa da, daha çok para
kazanmak için her iki kutuyu birden açmak isteriz. Hile yaparak iki kutuyu açmak gerekti¤ini anlam›flsak, hile yapmadan da
iki kutuyu birden açmak gerekti¤ini anlar›z.
Sonuç. Dedi¤im gibi, hangi stratejinin do¤ru oldu¤u konusunda matematikçiler ve filozoflar anlaflam›yorlar. Kimine gö-
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re beklenti ilkesini uygulay›p iki kutuyu birden açmal›y›z, kimine göreyse üstünlük ilkesini uygulay›p ikinci kutuyu açmal›y›z.
Kimi de, bu soruya ne beklenti yönteminin ne de üstünlük ilkesinin uygulanabilece¤ini savunuyor.
Genellikle hareketlerinde özgür olduklar›na inanan insanlar her iki kutuyu birden açman›n en iyi strateji oldu¤unu düflünüyorlar. Örne¤in Jean–Paul Sartre sa¤ olsa ve Sartre’›n yaflam arkadafl› Simone de Beauvoire bu oyunu Sartre’a oynatsa,
özgür oldu¤una inanan ve yap›tlar›nda bunu durmadan savunan Sartre, biraz düflününce her iki kutuyu birden açmak isteyecektir. Simone de Beauvoire, Sartre’› iyi tan›d›¤›ndan, Sartre’›n bu stratejiyi seçece¤ini öngörecek ve ikinci kutuyu bofl b›rakacakt›r! Dolay›s›yla özgür oldu¤una inananlar (ve Varl›k’a
bunu belli edenler!) Varl›k taraf›ndan cezaland›r›lacaklard›r!
“Öyle bir Varl›k olamaz” demek çeliflkiyi çözmez. Çünkü,
gelece¤i yüzde doksan görebilen bir Varl›k olmasa bile, bizi çok
iyi tan›yan ve bu oyunu nas›l oynayaca¤›m›z› en az yüzde 51
olas›l›kla öngörebilen bir insan vard›r elbette.
Ben Ne Düflünüyorum? Bu oyunu oynayana dek, hangi
stratejiden yana oldu¤umdan pek emin de¤ildim. Oyunu bir
kez oynad›m (bu yaz›y› yazd›ktan ve bu kitab›n ikinci bas›m›ndan çok daha sonra.) Ben “Tanr›” oldum ve çok yak›n bir arkadafl›m seçim yapt›. Tahmin etti¤im gibi arkadafl›m her iki kutuyu birden açt›. Her iki kutuyu birden açmas› gerekirdi elbet!
Bu oyunu oynasam, her iki kutuyu birden açar›m. Beni tan›yan bir Varl›k, her iki kutuyu açaca¤›m› öngörür ve ikinci
kutuyu bofl bulurum! Gene de sa¤›m solum belli olmaz, son anda yaln›zca ikinci kutuyu açmaya karar verebilirim. Ve befl kurufl para kazanamam!
Kaynakça: Newcomb’un sorusu üzerine daha genifl bilgi ve
tart›flma [1,2,3,5,6,10,12,13,17]’de bulunabilir.
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