
ŞĐFRE’siz 
 

 
Doğanın esasında gelişigüzellik (rasgelelik) bulunmaktadır. 

Gelişigüzelliği kaostan ayırt etme çabalarımız sürerken, başka bir tehlike 
belirdi: ˆS !FRE’leme. Böylece, kriptologlar ile istatistikçiler arasında tatlı bir 
yarış başlamış oldu sanıyorum. Buna benzer bir durum, Newton’dan bu yana 
fizikçiler ile matematikçiler arasında yaşanmakta idi. Fizikçiler Matematiğe 
birçok kavram kazandırmıştır, Đstatistiğe de. Ancak Matematik, soyut ve 
aksiyomatik bir metodolojiye sahip mantık şemsiyesi altında, Fizik ise 
kendisine konu edindiği olgular için öne sürdüğü prensipler (ilkeler) üzerine 
kurulu deneysel bir bilim dalıdır. Đlke, adı üstünde ilkedir. Denenemez. 
Eylemsizlik Đlkesi ile ilgili deneyi kim, nerede (doğada doğrusal hareketi nasıl 
gerçekleştirecek) ve ne zaman yapıp bitirecek? Sonsuza kadar nasıl 
bekleyecek? Olasılık Kuramı Kolmogorov aksiyomları üzerine kurulu, 
Đstatistik Kuramı ise kendi ilkeleri olan (yeterlilik, olabilirlik, değişmezlik 
gibi), karar kuramı şemsiyesi altında, doğadaki rasgeleliği kendine konu 
edinmiş bir bilim dalıdır (bilim olduğunu kabul etmeyenler için bir akıl 
ürünüdür diyebiliriz). Kriptoloji nedir? Bilmiyorum, ama matematikçiler ve 
özellikle cebirciler arasında çok iyi Türk kriptologları olduğunu gördüm. 
Kendilerine çok ihtiyacımız var, onlar olmasa, sadece e-banka işlemlerimiz 
değil tüm e-işlerimiz karışabilir. Ancak, rasgelelik Đstatistiğin konusu. Bırakın 
biz uğraşalım, zaten uğraşıyoruz. Kendilerinin diyeceklerini de dinleriz, 
ilkelerimizin sınırlarını ihlâl etmedikleri müddetçe. Sanal dünyamızın temel 
malzemesi olan sayı üreteçlerinin kurgusunun kriptologlar tarafından kolayca 
çözüldüğünü biz de biliyoruz (kurgulama basit ise, örneğin lineer kongrüans 
üreteçlerdeki gibi). Buna çareler arıyoruz. Kriptologlar çözemesin diye değil, 
“yeterince rasgele görünmedikleri” için. Değişik “oyunlar” yapıyoruz. 
Kriptologlar da bu “oyunları” çözmeye çalışıyor. Sayın Doç.Dr.Melek Diker 
ilk günlerde: “Algoritma hatalı”  dediğinde çok sevinmiştim (hangi algoritma 
ve neresi hatalı olduğunu söylememesine rağmen). Đki açıdan sevindim. 
Birincisi: YGS olayı adli vakalar düzeyinden (gazeteci ve medyanın ağzına 
aldığı düzeyden) kafa yormaya değer bir düzeye taşınacak diye, ikincisi: sınava 
giren çocuklarımızın üzerindeki baskı kalkacak diye. Çocuklar, rasgeleliği 
(gelişigüzelliği) gerçekten severler. Rasgelelik olmayan bilgisayar oyunlarına 
pek yaklaşmazlar. Küçük bir çocuk, tüm yüzeyleri aynı renkte olan bir oyuncak 
küpü eline alır, çevirir, düşürür ve biri iki kez bunu tekrarlar. Yüzeyleri farklı 
renkli bir küple daha çok ilgilenir, oynamaya bıkmaz (güvercinlerden sonra 
rasgelelik aşığı öğrencim Yrd.Doç.Dr. Levent Özbek’in yeğenlerinde gözlediği 
bir durum). Büyükler ise, rasgeleleliği kahvehane ve kumar oyunlarında ilâhi 
bir adalet olarak görürler, taparlar ona. Sebebi ise okey taşlarının, oyun 
kâğıtlarının, sayısal lotonun; amir-memur, işçi-patron, prof-mrof takmadığı için 
olsa gerek.  



Rasgeleliğin bilimi olan Đstatistik Kuramı canlıların fizyolojisi ve 
kalıtımı (genetik) ile ilgilenen Biyoloji’de çok ileri düzeylerde 
kullanılmaktadır. Entropi - Enformasyon (Bilgi) Kuramı ile ilgili Kuantum 
Mekaniğinde elde edilenler diğer bilim dallarına da yansımaktadır.  21. 
yüzyılda bilimin lokomotifi olacağı öngörülen Sosyoloji de artık Kuantum 
Mekaniği’ndeki anlatımları (modelleri) rahatlıkla kullanmaktadır. “Şifre” 
sözcüğü buralardaki kapıları açar diye umarken, iş Üniversite giriş kapısına 
takıldı kaldı. Matrix filminin kazandırdığı şevk ve ebcet hesabı yapanların 
heyecanı ile cevap anahtarlarında şifreler aranmaya başlandı. Rasgelelik hastası 
olduğum için şifreler üzerinde kafa yormayı kendime yediremedim, hatta 
ÖSYM’nin sunduğu kitapçıklara bile bakmadım. Olaylar ilerledi, herkes gibi 
doğru yanlış bir şeyler söyledik.  

 
Anahtarlarda örüntü (kalıp, şablon en nihayet dilim varmıyor ama şifre 

diyelim) arama işi “rasgelelik” (“iyi rasgelelik”) ortamında pek akıl kârı iş 
değildir. Rasgelelik ortamında bazı Đstatistik Sonuç Çıkarımlar dışında pek bir 
şey yapılamaz. Soruların sırası ve cevap şıkları rasgele mi düzenlendi? ÖSYM 
bunu açıklamalı. Rasgeleliğin kalitesinin irdelenmesini Đstatistikçiler yapar. 
Üretecin kendisini ve oluşacak tuzakları kriptologlar keşfedebilir.  

 
YGS ne demek? “Y” harfini bir tarafa bırakalım. “G” harfi neyi 

anlatıyor? Üniversiteye gireceklerin belirlenmesi mi,  yoksa eleneceklerin 
belirlenmesi mi amaçlanıyor? “S” harfi belki gireceklerin sıralamasını 
anlatıyor. Belki de sadece sınav sözcüğünün ilk harfini temsil ediyordur? Öyle 
olsun. Sınav nedir? Sınav nasıl yapılır? Bilgi ölçme ne demektir? Biz en iyisi 
bu işi bilenlere, yani eğitimcilere (okul ve dershane öğretmenlerine, üniversite 
hocalarına, özellikle pedagoglara) bırakalım. Đşin adli tarafını da emniyete ve 
hukukçulara bırakalım.  

 
ÖSYM’dekilerin kafası karışık. Arka planda bulunan, çok yetenekli, 

muhtemelen 25-35 yaşlarında, bir çoğu çok iyi bilgisayar programlama ve 
istatistik bilen gençlere (birçoğu ODTÜ mezunu olabilir) yazık oluyor (bazı 
ottü’lü hocaların çıkışları ve ÖSYM’nin namından dolayı). Üniversite sınavına 
giren gençler önde olmak üzere, ülkemize yazık oluyor. “Bir toplumun bilgi 
düzeyi, insanların Đstatistik bilgi düzeyleri ortalaması ile ölçülür” deyişi, 
hatırladığım kadarıyla 1980 ‘li yıllarda Brezilyada bir uluslar arası Matematik 
toplantısında söylenmişti. O ana kadar Đstatistik sözcüğünün yerinde 
Matematik sözcüğü bulunuyordu. Matematik Bölümündeki öğrencilerime, 
mezun olduktan sonra, eğer okurlarsa çok iyi birer mühendis, iktisatçı, 
hukukçu,… olabileceklerini söylüyor ve en azından bu alanlarda lisansüstü 
eğitim yapmalarını tavsiye ediyordum. Şimdi istatistikçi sayılırım. YGS 
toplumun Đstatistik bilgi düzeyi ortalamasının artışında önemli bir etken 
olacaktı. Đstatistik adına korkulacak bir şey yok ama yazık oldu.   



 Benim gibi herkes almış eline sazı, dertli dertli ya da dokuna dokuna 
çalıyor. Đşler karışıyor. Dönelim rasgeleliğe ve YGS’ye. Kendimize gelmemiz 
için Sayın Prof.Dr. Ali Nesin’in aşağıdaki sözlerine kulak verelim:  
“… ama gene de karmaları tam anlamıyla rastlantısal yapamadıklarından, 
şablonun belirmesini engelleyememişler. Ayrıca kusurlu ya da değil dedikleri 
her şeyi gerçekten yapmış olsalardı, o beliren şablon da belirmezdi…” 

Katılıyorum. Bu çerçevede, test usulüne göre hazırlanmış soruların ve 
şıklarının kitapçıklara tam anlamıyla rasgele yerleştirilmesi nasıl yapılabilir? 
Bir öneri:  

• Her soru kitapçığı için bir işçi alınır (memlekette yetecek sayıda işsiz 
vardır herhalde). 

• Örneğin,  Matematik soruları ile bire-bir eşlenmiş olan, üzerlerinde 
1,2,3,…,40 sayıları yazılı 40 tane tenis topu bir torbaya konur ve rasgele 
(torbanın içine bakmadan) birer birer çekilir (çekileni torbaya 
atmadan).Böylece, bu kitabın Matematik soruları bir sıraya oturmuş olur. 

• Birinci sıraya oturan sorunun şıkları ile bire-bir eşlenmiş üzerlerinde 
A,B,C,D,E harfleri yazılı 5 tane tenis topu bir kavanoza konur ve rasgele 
(kavanoza bakmadan) birer birer çekilir (çekileni kavanoza atmadan). 
Doğru cevap hangi şıkka oturmuş ise, işçi bunu aklında tutar (işçiler 
biraz hafızalı olacak). Đşçi tüm Matematik soruları için bunu yapar 
(şükretsin ki, “sayı cevaplı sorularda en küçük sayının hangi şıkka 
düştüğünü hafızla” denmemiş).  

• Đşçi, diğer testleri de bu yolla hazırlar. 
• Kitapçıklar (oluştuktan sonra veya önce) başka işçi tarafından adaylara  

kişiselleştirilir (içlerine bakmadan ve eş dost gözetmeksizin, gözetse ne 
olacak sanki).   

Yukarıda övdüğüm akıllı çocuklar, muhtemelen işçilere: 
• ÖSYM’de kavanoz sıkıntısından dolayı, şıklardaki A,B,C,D,E harflerini 

(doğru cevabın dışındakiler) imamesi olmayan tespih çektirerek 
yaptırmış olabilirler (kavanoz yokluğunu torba ile halledebilirlerdi, 
ÖSYM’de bundan bol ne var). 

• Rasgelelikten ürkmüş olabilirler (bu kadar çok işçiden bazıları aynı tür 
kitapçık oluşturmuş olabilir korkusu, üstelik işçiler torpilli alınmış ise).  

• Soru veya şık karmalarında aynılığı önlemek için tespih çekmeye benzer 
bir iş ( bilinçli olarak rasgelelikten kısmen vazgeçme), üstelik farklı 
tespihler çektirmiş olabilirler (biraz denetimli rasgelelik). 

• Đşçilere, bizim şu an görmediğimiz akılıca bir iş yaptırmış olabilirler 
(zaman gösterecek, bir dershane hocasının dediği gibi “Asıl olan şey zan 
ile ortadan kalkmaz”).  

Konuşuup, durduk.                                                                             10.4.2011   
 
 



14.4.2011 (Gazetelerden) 

     
ÖSYM’deki akıllı çocuklara: Korkmayın. Aynı soruları içeren, ancak 

sorular ve şıkları rasgele sıralanmış, dolayısıyla cevap anahtarı rasgele 
oluşturulmuş kitapçıklar hazırlayın. Şifreciler uğraşıp dursun. Rasgeleliğin 
taşıdığı riski de göze alacaksınız. Bu, bir hesap kitap işidir. Şifreleme değil.  
 
 
23 Nisan 2011  Cumartesi 
 
Çocuklarımızın, dünyadaki bütün çocukların, özellikle savaş durumundaki 
Libya ve deprem olan Japonyadaki çocukların bayramını kutlar gözlerinden 
öperim. 

Haberlere göre, Meteksan matbaası başsavcı vekili Şadan Sakınan’ın 
talimatıyla incelemeye alınmış. Ekipte, kriptocu’lar da varmış. Keşke 
medya’cılar da olsaydı. Kitapçığında, doğruları bulmak için çözüm yerine 
yanlış şıkların kurgulanması üzerine kafa yoran bir tek öğrenci bulunursa ben 
peşinen yazdıklarım için herkesten özür dilerim. Çıkmazsa, sayın kriptocular 
ve medyacılar bu gençliğe özür borçlusu olarak yaşayacaklar.  

Göreceğiz.  
Hadi rasgele. 
 
 
 


