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Doktor Ayþegül, týp fakültesini bitirdikten sonra dört yýl süreyle bir saðlýk
ocaðýnda, sonraki iki yýl boyunca da bir devlet hastanesinin Acil

Servisi'nde çalýþtý. Daha sonra Nöroloji uzmanlýk eðitimini tamamladý.
Halen bir taþra kasabasýnda muayenehanesinde hizmet veriyor.

Makina mühendisi Ahmet, fakülteden sonra bilgisayar konusunda “master”
yaptý. Daha sonra bir su þiþeleme fabrikasýnda beþ yýl çalýþtýktan sonra, teknik

danýþmanlýk bürosu açtý. Halen burada kendi iþinde çalýþýyor.

BÝR DOKTOR NEDEN
ÝSTATÝSTÝK BÝLMELÝDÝR?
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Ayþegül, en son 18 yýl önce
fakülte birinci sýnýfta Matematik
dersi almýþtý. Halen çocuk

hastalarýna vereceði ilaç dozlarýný
hesaplarken kullandýðý matematik
iþlemleri dýþýnda matematikle pek
arasý yok. Ahmet ise tüm fakülte
yýllarý boyunca yoðun bir matematik
eðitimi gördü. Master sýrasýnda da
matematik aðýrlýklý eðitimini
sürdürdü. Daha önce çalýþtýðý
fabrikada makinalarla ilgili sorunlarýn
çözümü için çok sayýda karmaþýk
matematik formülleri sýk sýk
kullanmasý gerekiyordu. Þimdiki
iþinde de her günkü uðraþlarý
arasýnda matematiðe iliþkin konular
önemli yer tutuyor.

þte, matematikle en son yakýnlýðý
üzerinden yýllar geçmiþ bir doktorla,

her gün matematikle içiçe bir meslek
yaþamý olan bir mühendis.

Matematik biliminden köken alan bir
bilim dalý olan istatistikle ikisinden
hangisi daha çok ilgilenmiþ (ya da
ilgilenmek zorunda kalmýþtýr) acaba?
Paradoks gibi görünse de, tabii ki Dr.
Ayþegül! Saðlýk Ocaðý'nda çalýþtýðý
dönemlerde bölgeye iliþkin

tanýmlayýcý istatistikleri rutin olarak
çýkarmasý dýþýnda yaptýðý saha
araþtýrmalarýnýn analizi sýrasýnda da
bir istatistik kitabýný devirmiþti.

Nöroloji uzmanlýðý sýrasýnda yaptýðý
bir çalýþmayý uluslararasý bir dergiye
yayýnlanmasý için ilk kez
gönderdiðinde Çalýþmanýz iyi, ama
istatistik analiz yönteminiz yetersiz
ve hatalý gibi bir mektup aldýðýnda
yine uzunca bir süre istatistikle
ilgilenmiþti. Uzmanlýk tezini yazarken
de yararlandýðý bilgileri þimdi
okuduðu bilimsel makaleleri ne kadar
ciddiye alacaðýný belirlerken
kullanýyor. Okuduðu bir yazýda
baþarýlý bulunduðu iddia edilen bir
ilacý hastalarýna uygulamadan önce
çalýþma düzenine (dizaynýna) ve
istatistik analiz yöntemine bakýyor;
eðer çalýþmada hatalar olduðunu
farkediyorsa, önerilen ilacý
hastalarýnda hemen kullanmak gibi
bir hata yapmýyor.

Mühen
dise
gelince;
her gün
matem
atikle

dolu bir meslek yaþamý olan ve
fakülte yýllarý boyunca hiç deðilse bir
iki sömestr ileri istatistik dersleri
görmüþ olmasýna karþýn, ne master
tezi yazarken istatistik kullanmýþtý, ne
de daha sonra. Bundan sonra da

“ ”
“

”

“ ”

Ý

“AZ MATEMATÝK
ÇOK ÝSTATÝSTÝK”
PARADOKSU

BÝREYLERARASI
FARKLILIK
(VARYASYON)



Neden Ýstatistik?

PARADOKSUN
ÇÖZÜMÜ:
OLASILIKLARIN
BELÝRSÝZLÝÐÝ
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istatistik biliminden uzak kalacaða
benziyor.

u paradoksun nedenini
anlayabilmek için Ayþegül'le
Ahmet’in mesleklerinin

materyallerini incelemek gerekir.
Mühendisin, tüm meslek yaþamý
boyunca elindeki materyaller hep
makinalardý. Fabrikadaki çok
sayýdaki üretim bandýnýn hepsinde
de birbirinin týpatýp benzeri þiþeler
üretiliyor ve her birine eþit miktarda
su konuyordu. Çünkü tüm þiþe
üretim makinalarý ve þiþe dolum
makinalarý ayný þekilde
programlanmýþtý. Tabii, arýza olduðu
zamanlarda farklý ünitelerin ürettiði
þiþeler farklý biçimlerde olabiliyor ya
da farklý ünitelerin doldurduðu
þiþelerdeki su miktarý farklý
olabiliyordu. Arýza giderildiðinde yine
tüm üniteler tamamen benzer þekilde
çalýþýyordu. Ahmet'in mesleðindeki
materyal olan makinalar bilinen ve
istenen þekilde çalýþýrlar. Bir üretim
bandýnýn girdilerinin þiþe
hammaddesi ve su olmasý
durumunda normalde ürünün su dolu
þiþeler olacaðý kuþkusuzdur. Çünkü
ayný iþi gören makinalar arasýnda
normalde farklýlýk (varyasyon) olmaz.
Baþka bir deyiþle,

Gelelim doktora; Ayþegül'ün
mesleðindeki materyal insandýr.
Þimdiye dek çeþitli hastalýklarý olan
binlerce hasta görmüþ ve tedavi
etmiþ olan Ayþegül, öðrencilik
yýllarýnda sýk sýk söylenen hastalýk
yoktur, hasta vardýr cümlesindeki
gerçekliði her gün tekrar tekrar
yaþamaktadýr. Örneðin, izlediði
epileptik hastalarýnýn her birinde

epileptik odaðýn çok çeþitli
bölgelerde olabileceðini bilir.
Epileptik odaðýn yerleþimi açýsýndan
tamamen benzer olan
hastalarýnýn benzer
tedavilere farklý yanýtlar
vereceðini de bilir. Farklý
yaþ gruplarýndaki
hastalarda farklý ilaçlara
yanýtýn farklý olabileceðini
de bilir. Ama, yine de bir
hastasýnýn nöbetlerinin
difenilhidantoinle kesinlikle kontrol

altýna alýnabileceðini 100
bilemez. Tamamen benzer iki
hastanýn birinde bir ilaç etkili iken,
diðerinde etkili olmadýðýný neden her
zaman bilemez? Bunun nedeni tabii
ki cehaleti deðil, insanlar arasýndaki
farklýlýk, yani varyasyondur. Çünkü
insanlar arasýnda normalde farklýlýk
(varyasyon) vardýr. Baþka bir deyiþle,

Hatta daha da genellersek,
yalnýz insanlar deðil,

Ýþte mühendisle doktorun istatistikle
yakýnlýk derecesine iliþkin
paradoksun çözümüne biraz
yaklaþtýk.
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normal olan, ayný iþi
gören makinalar arasýnda farklýlýk
olmamasýdýr. normal olan, insanlar arasýnda farklýlýk

olmasýdýr.
tüm canlýlar ya da

tüm biyolojik bireyler için normal olan,
bireyler arasýnda farklýlýk olmasýdýr.
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Ýstatistik bilimi, olaylarýn olasýlýðýnýn
hesaplandýðý, birbirleriyle karþýlaþtýrýldýðý

ve eldeki verilerden olaylarýn
gerçekleþme olasýlýklarýnýn kestirildiði bir

bilim dalý olarak özetlenebilir.
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Þekil 1.

Þiþe üretim ve
dolum
fabrikasýnda belirli
“girdiler”le (su ve
þiþe hammaddesi)
belirli “çýktýlar” (su
dolu þiþeler) elde
edileceði
kuþkusuzdur.
Çünkü farklý
“bireyler”
(makinalar)
arasýnda
varyasyon yoktur
ya da ihmal
edilecek kadar
azdýr.
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