Dünyan›n En Zeki ‹nsan›
Matematikçilere Karfl›

merika Birleflik Devletleri’nde dikkatimi ilk çeken her fleyin
büyüklü¤ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola’lar, al›flverifl
merkezleri, insanlar... Her fley büyük... Ülke zaten devasa...
Büyük, büyük, büyük... Gazeteler de büyük. Günlük gazetelerin sayfa say›s› yüzün oldukça üstünde. ‹ki yüz sayfaya bile
erifltikleri olur. ‹çim erirdi ilk günler gazete al›rken. Onca kâ¤›t, yaz›k de¤il mi diye düflünürdüm. Üstelik gazete reklamlarla dolu. Ama gazetesiz de yaflanm›yor ki! Mecburen al›flmak
zorunda kald›m.
Gene de birtürlü pazar gazetelerine al›flamad›m. Pazar gazeteleri öbür günlerin gazetelerinin yedi sekiz kat› olur. Belki daha da fazla. Herbiri bir a¤aç katili.
Pazarlar› gazete almad›¤›mdan Vos Savant’› çok geç ö¤rendim. Vos Savant1 kimdir? Vos Savant dünyan›n en zeki insan›d›r1. Kimi gazetelerin pazar günleri ek olarak verdi¤i magazin
haval› bir dergide yazar.

A

1

“Vos”un ne anlama geldi¤ini bilmiyorum. “Savant”, Latince kökenli, Frans›zca ve ‹ngilizce bir sözcük. ‹ngilizcede az kullan›l›r. Hem Frans›zcada, hem ‹ngilizcede “bilgin” anlam›na gelir. Frans›zcada çocuklar için kullan›ld›¤›nda
“bilgiç, çokbilmifl” anlam›na da gelir. Örne¤in, Molière’in Bilgiç Kad›nlar adl› oyununun özgün ad› Les Femmes Savantes’d›r.

Bu dergiyi birden çok gazete ek olarak verdi¤inden, milyonlar okur Vos Savant’›. Ad›n›n alt›nda Dünyan›n en yüksek
IQ’lü insan› diye yazar. IQ dedikleri, zekâ say›s› oluyor. Yani
zekâ s›nav› sonucu. IQ say›s›n› hesaplatmak isteyenler bir s›navdan geçerler. O s›nav›n sonucunda tutturduklar› say› kadar
zeki olduklar› anlafl›l›r. Ne bir fazla, ne bir eksik! Vos Savant,
iflte o s›navda en çok say›y› tutturan insanm›fl. Ünlü Guinness
rekorlar kitab›nda ad› geçiyormufl.
Her pazar yazd›¤› sayfan›n tepesinde güzel bir foto¤raf› var.
Y›llard›r yafllanmayan bir foto¤raf. Söylemedim de¤il mi? Vos Savant bir kad›n. Sar›fl›n, güzel bir kad›n. Ben resminin yalanc›s›y›m.
Okurlar Vos Savant’a soru sorarlar, Vos Savant da yan›tlar
sorular›. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, astroloji, bilgisayar,
anatomi, t›p... Önüne hangi soru ç›karsa ç›ks›n yan›tlar Vos
Savant.

Ünlü popüler matematik yazar› Martin Gardner bile arada
bir soru yollar Vos Savant’a. Yan›t›n› ö¤renmek için de¤il elbet.
Vos Savant’› s›nava çekmek istedi¤ini de sanm›yorum. Martin
Gardner’in amac› okurlar› düflündürmek, matemati¤in yay›lmas›n›, sevilmesini sa¤lamak, Vos Savant yoluyla daha genifl bir kitleye eriflebilmek olmal›.
Vos Savant’› ilk okudu¤umda bütün köflesini ayn› konuya
ay›rm›flt›. Haftalar önce, okurlar›ndan biri bir matematik soru-
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su sormufl. Vos Savant da - görevi bu de¤il mi? - yan›tlam›fl. Matematik dünyas› çalkalanm›fl, ayaklanm›fl. Mektup üstüne mektup ya¤m›fl Vos Savant’a. Matematikçiler yan›t›n yanl›fl oldu¤unu yazm›fllar. Vos Savant diretmifl, “hay›r,” demifl, “benim yan›t›m do¤ru, sizinkisi yanl›fl.” Sen misin böyle yazan! Vos Savant’a bu kez binlerce mektup ya¤m›fl. ‹flte benim ald›¤›m pazar
gazetesinde matematikçilerin mektuplar›ndan al›nt›lar ve Vos
Savant’›n bu mektuplara yan›t› vard›. Mektuplar afla¤› yukar›
flöyleydi:
‹flte senin gibi cahiller yüzünden Amerika’da matematik e¤itimi bu halde...
Her fleyi bildi¤ini mi san›yorsun? Bizim bu matematik denen bilime y›llar›m›z› verdi¤imizi bilmiyor
musun?..
Bafl›n› önüne e¤ ve haks›z oldu¤unu kabul et.
‹nad›n yeri matematik de¤ildir...
Ve daha neler neler! Vos Savant’›n yan›nda yer alan matematikçiler de vard›, yok de¤ildi, ama az›nl›ktayd›lar.
Vos Savant’a sorulan
soru fluydu: Diyelim televizyonda bir oyun izlencesine
kat›ld›n›z. Sunucu size üç
kap› gösterdi. Kap›lar›n birinin ard›nda çok pahal› (ve
kocaman) bir araba var,
öbür iki kap›n›n ard›ndaysa
birer havuç var. (Havuçlar
da kocaman!) Kap›lar›n birini seçeceksiniz. Amac›n›z
araban›n oldu¤u kap›y› seçmek elbet. Sunucu araban›n
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hangi kap›n›n ard›nda oldu¤unu biliyor. Siz kap›y› seçtikten sonra, ama
daha kap›y› açmadan önce, sunucu,
geriye kalan iki kap›dan ard›nda havuç olan›n› aç›p size havucu gösteriyor ve,
– Dilerseniz kap›n›z› de¤ifltirebilirsiniz, diyor.
Oyunun kural› bu. Sunucu bu iyili¤i salt size de¤il, herkese yap›yor.
Kap›y› de¤ifltirmeli misiniz, yoksa de¤ifltirmemeli misiniz?
Arabay› kazanma olas›l›¤›n› art›rmak için ne yapmal›?
Belki de de¤ifltirip de¤ifltirmeyece¤inize yaz›-tura atarak karar
vermelisiniz.
Yaz›n›n buras›nda yar›m saat sessiz kal›p okura düflünme
pay› vermek isterdim. Yan›t flafl›rt›c›, ve iflin püf noktas› anlafl›ld›¤›nda gözyaflart›c› güzellikte.
Kap›y› de¤ifltirip de¤ifltirmemek konusunda karar vermek
için yaz›-tura atarsan›z, arabay› kazanma olas›l›¤›n›z 1/2’dir;
çünkü aç›lmam›fl iki kap›dan salt birinin ard›nda araba var. Yaz›-tura atarsan›z arabay› 1/2 olas›l›kla bulacaks›n›z.
fiimdi kap›y› de¤ifltirmedi¤inizi varsayal›m. Buna A varsay›m›
diyelim. A varsay›m›nda arabay› seçme olas›l›¤›n›z 1/3’tür, çünkü
üç kap›dan birini seçtik, ve salt bir kap›n›n ard›nda araba var, sunucu ard›nda havuç olan bir kap›y› açm›fl ya da açmam›fl, umurunuzda de¤il, ilk seçti¤iniz kap›dan flaflmayacaks›n›z...
1/2, 1/3’ten büyük oldu¤undan, yaz›-tura atmay›, kap›y› de¤ifltirmemeye ye¤lemelisiniz.
fiimdi de kap›y› de¤ifltirdi¤inizi varsayal›m. Bu varsay›ma B
varsay›m› diyelim. B varsay›m›nda kazanma olas›l›¤›n›z kaçt›r?
Gene 1/3 müdür? Yoksa 1/2 midir?
Ne 1/3 ne de 1/2!
B varsay›m›nda nas›l kazanabilirsiniz? Ancak seçti¤iniz ilk
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kap›n›n ard›nda araba yoksa kazanabilirsiniz2.
Seçti¤iniz ilk kap›n›n ard›nda
araba olmama olas›l›¤›ysa 2/3’tür.
Dolay›s›yla, B varsay›m›nda kazanma olas›l›¤› 2/3’tür. 2/3, 1/3’ten ve
1/2’den büyük oldu¤undan kap›n›z›
de¤ifltirmelisiniz.
Bu aç›klamalar›mla kand›ramad›¤›m bir okuruma flu örne¤i verdim: Diyelim, üç de¤il, yüz kap›
var, ve yaln›z birinin ard›nda araba var. ‹lk seçiminizden sonra,
sunucu arkas›nda havuç bulunan 98 kap›y› aç›p size havuçlar›
gösteriyor. Kap›n›z› de¤ifltirir misiniz, de¤ifltirmez misiniz? De¤ifltirirseniz, arabay› kazanma olas›l›¤›n›z %99’dur. De¤ifltirmezseniz %1’dir.
E¤er kap› de¤ifltirmenin en iyi strateji oldu¤una sizi inand›ramam›flsam, bir arkadafl›n›zla bu oyunu birkaç kez oynay›n. Arkadafl›n›z üç kap›n›n (ya da kutunun) ard›na bir nesne koysun ve
o nesneyi bulmaya çal›fl›n. Önce yüz kez yaz›-tura at›n, sonra yüz
kez kap› de¤ifltirmeyin, sonra yüz kez kap› de¤ifltirin. En çok, kap› de¤ifltirdi¤inizde nesneyi buldu¤unuzu göreceksiniz.
fiimdi yaz›m›z›n en önemli sorusuna gelelim: Vos Savant m›
yoksa matematikçiler mi hakl›yd›? Yaz›n›n bafl›nda Vos Savant’›n dünyan›n en zeki insan› oldu¤unu söylemifltim. Vos Savant hakl›yd› elbet.

2

‹flin püf noktas› burada. ‹yice düflünün. E¤er ilk seçiminizde arabay› bulamam›flsan›z, ki 2/3 olas›l›kla bulamazs›n›z, kap›y› de¤ifltirdi¤inizde arabay› kesinkes bulacaks›n›z.
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