Bir Maymun Shakespeare
Olabilir mi?

hakespeare’in kimli¤i üzerine tart›flmalar ald› bafl›n› yürüdü… Shakespeare’in cahil bir adam oldu¤u, de¤il o yap›tlar›, sevgilisine imla hatas› yapmadan bir aflk pusulas› yazacak
kadar bile ‹ngilizcesi olmad›¤› ileri sürülüyor. Shakespeare’in
yap›tlar›n› Shakespeare’in de¤il, baflkas›n›n, hatta birçok baflkas›n›n yazd›¤›n› iddia edenler var. Kimi de asl›nda Shakespeare’in Shakespeare olmad›¤›n›, bir baflkas› oldu¤unu söylüyor,
ne demek istiyorlarsa!..
Biz, bu savlara bir yenisini eklemek istiyoruz:
Shakespeare bal gibi de bir maymun olabilir.
Daktilonun tufllar›na durmadan rastgele basan bir maymun
düflünün. Bu maymun bir zaman sonra Shakespeare’in Hamlet’ini yazacakt›r. Noktas›yla, virgülüyle, sat›rbafl›yla ve di¤er
baflka herfleyiyle…
Evet, yanl›fl okumad›n›z! Çok uzun bir süre sonra belki
ama, bir zaman sonra, ve sonlu bir zaman sonra, kesinlikle yazacakt›r. Hatta Shakespeare’in her yap›t›n› yazacakt›r. Hatta
hatta bugüne de¤in yaz›lm›fl ve yaz›lmam›fl her yap›t› yazacakt›r. Yüzde yüz olas›l›kla… Hatta ve hatta yaz›lm›fl ve yaz›lmam›fl ve hiçbir zaman yaz›lmayacak her yap›t› bir kez de¤il, sonsuz kez yazacakt›r…
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‹nan›lmas› nerdeyse imkâns›z olan bu olgu matematikte bir
teoremdir, dolay›s›yla do¤rudur!
Diyelim Hamlet’i yazmak için, Shakespeare, noktas›, virgülü, büyük ve küçük harfleri dahil olmak üzere, toplam 100 tane daktilo karakteri kullanm›fl… Daha fazla da kullanm›fl olabilir... Önemli olan sonlu say›da daktilo karakteri kulland›¤›...
Diyelim toplam 100 tane daktilo karakteri…
Ve diyelim Hamlet’i yazmak için 1 milyon (yani 106 tane)
daktilo tufluna basmak gerekiyor.
Maymun’un basaca¤› ilk 1 milyon tuflun Shakespeare’in
Hamlet’i olma olas›l›¤›, do¤ruyu söylemek gerekirse, oldukça
düflük bir olas›l›k… Ama 0 de¤il bu olas›l›k… Tam tam›na
(1/102)1.000.000.
Demek ki Maymun’un basaca¤› ilk 1 milyon tuflun Shakespeare’in Hamlet’i olmama olas›l›¤›,
1 ! (1/102)1.000.000
dir. 1’e, yani yüzde yüze çok yak›n bir olas›l›k, ama 1 de¤il…
Bu olas›l›¤a a diyelim. Önemli olan a’n›n 0’dan büyük, 1’den
küçük olmas›d›r…
‹lk 1 milyon tuflun Shakespeare’in Hamlet’i olmama olas›l›¤› 5. ‹kinci 1 milyon tuflun da Hamlet olmama olas›l›¤› 5. Dolay›s›yla ne birinci, ne de ikinci 1 milyon tuflun Hamlet olmama olas›l›¤› 52’dir. Ayn› zamanda, üçüncü 1 milyon tuflun da
Hamlet olmama olas›l›¤› 53’tür… Ne birinci, ne ikinci, …, ne
de n’inci 1 milyon tuflun Hamlet olmama olas›l›¤› 5n’dir. Demek ki, Maymun’un hiçbir zaman Hamlet’i yazamama olas›l›¤›, en fazla
lim n. / 5n
say›s›na eflittir, ki bu olas›l›k da (5 say›s› 0’la 1 aras›nda oldu¤undan) 0’d›r1… Demek ki Maymun’un bir zaman sonra (sonlu bir
zaman sonra) Shakespeare’in Hamlet’ini yazma olas›l›¤› 1’dir…
1

Bu olgu, “Yak›nsamak” bafll›kl› yaz›m›zda kan›tlanm›flt›r. (Bkz. s. 83.)
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Ayn› kan›t besteler için de geçerlidir. Sonlu tane nota oldu¤undan, her besteyi, önünde nota yazan bir daktilo olan bir
maymun, tufllara rastgele basarak yazabilir.
Renklerin ve uzay›n sürekli oldu¤unu varsayarsak, resim
için ayn› fleyi söyleyemeyiz; bir maymun, f›rçay› rastgele kullanarak Leonardo’nun La Joconde’unu yaratamaz.
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