Do¤umgünleri

ir baflkas›yla ayn› gün do¤mufl olmam›za flaflar›z. Bakal›m
bu ne kadar flafl›rt›c›. Bir toplulukta en az iki kiflinin ayn›
do¤umgünü olma olas›l›¤›n› hesaplayal›m.
Hesaplar›m›z› kolaylaflt›rmak için, 29 flubat› yok sayarak,
bir y›lda 365 gün oldu¤unu varsayal›m. Örne¤in, toplulukta
366 kifli varsa, içlerinden en az ikisinin do¤umgünü mutlaka
ayn› güne rastlayacakt›r. 731 kifli varsa, en az üçünün do¤umgünü ayn› güne rastlayacakt›r...
Toplulukta iki kifli varsa, bu iki kiflinin ayn› gün do¤ma
olas›l›¤› 1/365’tir. Demek ki ayr› günlerde do¤ma olas›l›klar›,
364/365’tir.
E¤er toplulukta üç kifli varsa, üçünün de ayr› ayr› do¤umgünleri olma olas›l›¤›,
(364/365) × (363/365)
1
dir . E¤er toplulukta dört kifli varsa, dördünün de ayr› ayr› do¤umgünleri olma olas›l›¤›,
(364/365) × (363/365) × (362/365)
dir. E¤er toplulukta n kifli varsa, hepsinin ayr› ayr› do¤umgünleri olma olas›l›¤›,

B

1

‹kinci kiflinin, birinci kifliyle ayn› gün do¤mamas› için, 364 seçene¤i vard›r.
Üçüncü kifliye flimdi 363 seçenek kalm›flt›r.

dir. En az iki kiflinin ayn› gün do¤mufl olma olas›l›¤›ysa,

Bu say›lar›n birkaç›n› bilgisayar›ma (afla¤› yukar› elbet) hesaplatt›rd›m. ‹flte say›lar:
Kifli Say›s›
Olas›l›k2
2
0,002739727
3
0,008204162
4
0,01635593
5
0,02713561
6
0,04046249
7
0,05623573
8
0,07433534
9
0,09462386
10
0,1169482
15
0,2529014
20
0,4114385
22
0,4756954
23
0,5072973
25
0,5686998
30
0,7063163
35
0,8143833
40
0,8912318
50
0,9703736
60
0,9941227
70
0,9991596
80
0,9999143
90
0,9999939
100
0,9999997
103
0,9999999
2

En az iki kiflinin ayn› do¤umgünü olma olas›l›¤›.
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Görüldü¤ü gibi 23 kiflilik bir toplulukta (örne¤in ortalama bir
s›n›fta) en az iki kiflinin ayn› gün do¤mufl olmas› yüzde elliden daha büyük bir olas›l›kt›r. Elli kiflilik bir s›n›ftaysa, yüzde 97 olas›l›kla iki kiflinin do¤umgünü ayn› güne rastlar.
Bu olas›l›klar›, do¤um olas›l›¤›n›n günden güne de¤iflmedi¤ini varsayarak yapt›k. Belki de yaz aylar›nda daha çok do¤um
olur... O zaman hesaplar biraz daha de¤iflik olur.
fiimdi de do¤um olas›l›klar› ayn› olmad›¤›nda, ayn› günde
do¤ma olas›l›¤›n›n kaç olaca¤›na bakal›m.
Sav›m flu: E¤er do¤umgünü olas›l›¤› eflit da¤›lmam›flsa, yani
belli bir günde do¤ma olas›l›¤› 1/365’ten de¤iflikse, o zaman 2 kiflinin ayn› gün do¤mufl olma olas›l›¤›, yukarda hesaplad›¤›m›z
1/365 * 0,002739727 say›s›ndan daha büyüktür.
Benzer bir sav: ‹ki zar atal›m. Zarlar hilesiz olsun. Bu iki zar›n ayn› say› olma olas›l›¤› 1/6’d›r. E¤er zar hileliyse, o zaman iki
kez üstüste ayn› zar atma olas›l›¤› 1/6’dan daha büyüktür.
Örne¤in, zar çok hileliyse ve her at›flta flefl geliyorsa, iki zar›n
ayn› olma olas›l›¤› 1’dir (yani yüzde yüzdür.) Ya da zarda 1/2
(yüzde 50) olas›l›kla penç, 1/2 olas›l›kla flefl geliyorsa, o zaman
iki zar›n ayn› olma olas›l›¤› 1/2’dir, yani yüzde ellidir.
‹kinci sav› kan›tlayal›m.
Birinci sav›n kan›t› da ayn›.
Yek (1) gelme olas›l›¤›na p1, dü (2) gelme olas›l›¤›na p2, ..., flefl (6) gelme
olas›l›¤›na p6 diyelim. Bu
alt› olas›l›¤›n toplam› 1’dir
elbette.
Her iki zar›n da yek
gelme olas›l›¤› p12’dir. Her
iki zar›n da dü gelme olas›l›¤› p22’dir... Her iki zar›n

61

da flefl gelme olas›l›¤› p62’dir. Dolay›s›yla, her iki zar›n da ayn›
say› gelme olas›l›¤›,
p12 + p22 + p32 + p42 + p52 + p62
dir. Sav›m›z, bu say›n›n en küçük de¤eri,
p1 = p2 = p3 = p4 = p5 = p6 = 1/6
da ald›¤›n› söylüyor (o de¤er de 1/6’d›r.) Bir baflka deyiflle, e¤er
p’lerden birinin de¤eri 1/6’dan de¤iflikse, o zaman,
p12 + p22 + p32 + p42 + p52 + p62
say›s›n›n 1/6’dan daha büyük oldu¤unu söylüyor.
Yani

eflitsizli¤ini kan›tlamal›y›z.
Teorem 1 (Cauchy). E¤er r1, r2, …, rn gerçel say›larsa,

eflitsizli¤i do¤rudur.
Kan›t: ‹ki r ve s gerçel say›s› için, r2 ! 2rs + s2 = (r ! s)2 ≥ 0 oldu¤undan, rs ≤ (r2 + s2)/2 eflitsizli¤i geçerlidir. Bundan da hemen,

eflitsizli¤ini elde ederiz.
Bu da kan›tlamak istedi¤imiz bir eflitsizlikti.
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