BERNOUL LI TEOREMİNİN İSPATINA
BİR YAKLAŞIM

Prof. Dr. Erol YARIZ (•)

GiRiŞ
ihtimaller Teorisinin tarihsel gelişimi içinde yer alan bazı teoremlere
, yeni ispat şekillerinin bulunması veya ispatlara yeni yöntemlerin uygulanması bilimsel gelişimin doğal bir sonucudur.
ihtimaller Teorisi üzerinde ilk araştırmacılar olan Huyghens (1625 1695), Bernoulli ( 1645 - 1705), Bayes (öl. 1763) ve diğerlerinin ortaya
koydukları teoremler daha sonraki araştırmacıların katkısıyla gelişmiştir.
Örneğin, Bernoulli Teoremine önceleri Tchebychev'in katkısı olmuş,
Borel ( 1871 - 1938) ise Tchebychev'in ileri sürdüğü bazı klasik problemlere son şeklini vermiştir. Bu gelişmeler, son yıllarda ihtimaller hesabının
tabiat ve hayat kanunları ile ilgisinin incelenmesi sonucu, daha da
geliştirilmiş olmasına karşın, klasik teoremler tüm araştırmalarda ağırlık noktası olmak vasfını sürdürmektedirler.
Bernoulli Deneylerinin, Formülünün ve Teoreminin klasik ihtimaller
teorisindeki yeri, yeni araştırmalara taban teşkil etmesi bakımından oldukça önemlidir.
Çalışmanın birinci bölümünde Bernoulli Formülü ve özellikleri ana hatlarıyla verilmeye çalışırken, ikinci bölümde _En Muhtemel Başarı Sayısı basit
bir yöntemle anlatılmaya çalışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise teoremin ispatına Tchebychev'in klasik ispatı paralelinde başlanmış ve binom
dağılımının bilinen parametrik değerleriyle sonuca daha kısa yoldan
ulaşılmıştır.

1. BERNOULLI FORMÜLÜ
1. 1 . Tekrarlanan Deneyler
ihtimaller hesabında "Deney" kesin olmayan bir A olayını tamanıiyle
belirlenmiş bir şekilde elde etmek üzere bir deneme yapmak anlamına ge-..
lir . /\ olayı gerçekleşirse denemenin sonucu ''başarı", gerçekleşmezse
'lı;ı~ ;-ırısızlık" olarak nitelendirilir.
Denemeler tekrarlanabiliyorsa bir dizi teşkil ederler. Deney dizileri ile
Hqi!i"ol;1 ral<, aşcığıda tanımlanan iki problem karşımıza çıkar:
1 ) Belirli bir deney dizisinde, belirlenen bir sayıda başarı elde elmek
ıl !tinı,1ii nedir?

.
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2) Belirl i bir deney dizisinde, başarı sayısının belirle
nen iki sınır

arasında bulunmasının ihtimali nedir?
Yukarıda tanımlanan her iki problemin cevab
ı
verilecek formül yardımı ile bulunur.

1.2.

bu bölümün sonunda

Bağımsız

Deneyler
Bir deney dizisinin belirli bir denemesinde a olayının
gerçekleşme ihtimali, diğer denemelerin sonuçları bilinsin veya bilinm
esin, aynı kmalıyorsa,
bu deneyler A olayına göre "ba{,ımsızdı(' denir. Aksi
takdirde, bu deneyler
A olayına göre bağımsız değildir.
1.3. Bernoulli Deneyleri
Mümkün yalnız iki sonucu bulunan bir deneye Berno
ulli Deneyi denir
( (3) s. 146). Bu .sonuçlar "başarı" ve "başarısızlık" olarak
adlandırılır ve genel olarak S ve F harfleri ile belirtilirler. S sonucunun
ihtimali p ile F sonu- ·
cunun ihtimali ise q ile gösterilir. p ~O, q ~O ve p + q
= 1 dir.
A olayı nx defa tekrarlanan bağımsız Bemoulli deney
ini tanımlasın ve,
doğal olarak, bu deneylerde p ve q ihtima
llerinin sabit kaldığı varsayılsın; A
olayında deneyler k defa başarılı ve n - k defa
başarısız olacaktır. Her bir deneyin ihtimali, ihtimaller hesabındaki çarpım kuralına
göre

dır. Oysa n denemede k defa başarılı olma sayısı (n k) komb
inezon sayısına

eşittir. Öyle is·e nx denemede k defa başarılı olman
ın ihtim_
ali

. formü lü ile bulun ur. Bu formül, bulan kişinin adına
atfen, "bern oulli
Formülü" olarak bilinir. ihtimaller teorisinde Binom
ihtimal kanunu olarak
önemli yer alır ( (9) s. 12).
Binom ihtimal kanununun bazı özelliklerini vermeden
önce tek boyutlu tesadüf değişkenini tanımlamak gerekecektir:
Bir deneyin örnekler uzayı U olsun. U nun u E U gibi
her elamanına
X(u) gibi bir reel sayı tekabül ettiren her X fonksiyonu
na bir "Tesadüf
Değişkeni" denir ((7) s. 54).
Binom ihtima l dağılımında k başarı sayısı X tesad
üf değişkeni ile
gösterilirse E (X) bekle nen d~n)e_ı/ ~ n k ( n) k n-k _
t:(X :_ R - ""
k p q
- np
·
k=O
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dır. Varyansı bulmak için

formülünde

değeri yerine konursa

V(X=k) = npq
elde edilir.
BAŞARI

2. EN MUHTEMEL

SAYISI

2.1. Maksimum ihtimalin Belirlenmesinde Grafik Yöntem
Uygulamada bir olayın maksimum ihtimalini, yani k başarı sayısının hangi değeri için bir olayın ihtimalinin en büyük değerde olacağını bilmek yararlı olur. Sözü edilen olay yukarıda tanımlanan bağımsız Bernoulli deneylerine ilişkin A olayı olsun. Örneğin, A 1 olayında

n = 9, p = 1/2 , q = 1/2
ve A 2 olayında
n = 9, p = 1/3, q = 213

olduğuna göre, A

ve A2 olaylarının ihtimal dağılım grafikleri aşağıdaki gibi1
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Grafiklerde A 1 olayında maksimum ihtimal k = 4 ve k = 5 başarı sayılarında,
_A2 olayında isek= 3 başarı sayısında elde.edilen değerlerdir. .

2.2. En Muhtemel

Başarı Sayısının Hesaplanışı

n defa tekrarlanan bağımsız deneylerde P n (k) ihtimaline en büyük
değeri aldıran k başarı sayısı Bernoulli formülü ile h~saplanır. Önce

oranını

belirleyelim:

n!
Pn(k)
Pn<k--1)

k n"-k

(n--k) ! k! p q

_ (n - k + 1) p

n!
k-· 1 rl-h1 ··(n--k+ 1) ! (k-- 1) ! p q

kq

_veya

P n<k)
(n+ 1) p--k (1 - q)
(rH 1)p -- k
---=
==1 +-~p n(k---1)
kq
kq

· dır. Eğer;

k > (n+1)p ise P 0 (k) < P0 (k-1),
/

dir. Öyle ise, k başarı sayısı O dan ne ye kadar artarken P n(k) terimleri önce
artar ve k
azalır. Şu

= m gibi bir m sayısı için en yüksek değerine ulaştıktan sonra
halde en yüksek ilıtirnale tekabül eden m sayısının değeri
(n + 1)p - ~ m ~ (n + 1)p

eşitlsizliklerini

430

gerçeklemelidir.

En muhtemel başarı sayısı m tam sayı olarak belirlendiğinde, m kendisine ve bir önceki tam sayıya eşntir. m tam sayı olmayan bir sayı olarak belirlenirse, bu durumda dam belirlenen bu sayının tam kısmına eşittir. 2. 1 de
verilen örneklerde de görüleceği gibi A 1 olayının en muhtemel' başarı

sayısı iki tanedir ( m 1 = 1 ve m 2 == 5). A2 olayında ise en muhtemel başarı

=3.3 olarak belirlendiğinden, bu durumda m
En muhtemel başanz sayısının ihtimali ise

sayısı m

şeklinde hesaplanır

= 3 dür ve tekdir.

( (8) s. 66).

3. BERNOULLI TEOREMi
n büyük bir sayı olmak üzere, ne sayıda tekrarlanan deneylerde a
olayının gerçekleşmesinin en muhtemel başarı sayısı rn nin np ye çok
yakın bir değer olarak bulunacağı ikinci bölümde verilenlerden çıkartılabilir.
Bernoulli teoremindeki amaç. A rıın başarı sayısı k nın np den farkının çok ·
küçük bir değerde olduğunu gös1errnel,lir.

diği

n sayıdaki

TEOrlEM : Yeter derecede büyük
kadar küçük bir sayı olmak .üzer
P { 1 k - np

1> f

deney için

n}

r > O olabil -

(1)

ihtimali olabildiği kadar küçük değer alır.
iSPAT:
P{

1

k ·· np

1

L,

> rn} =

Pn (k)

(2)

1k -f1p1 ::-rn

olduğu açıktır

((-1) s. 67). Bu

toplamın

her teriminde

k-· np

1-

I

- >1

n·
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olduğuna ve, ·

(k~np)
olacağına

2 .

>1

göre, Pn(k) terimlerinin her biri yerine

.

2

(k ~ np) Pn(k)

ifadesini koyarsak bu toplamı arttırmış oluruz. Bunun sonucu olarak da

yazılır. Toplamın

terimlerine yalnızca np - en ye kadar ve np +en den
üzere değil; uçlar da dahil olmak üzere O dan ne ye kadar
alınması mümkün olan bütün değer serilerini de eklersek, bu toplamı daha
da arttırmış oluruz.
başlamak

k=n
P{

k- np 1>En}< ;

1

2

L

2

(k - np) Pn (k)

(3

En k=O
Tchebychev, hesaplanması güç olan (2) eşitsizliği yerine (3) eşitsiliğini kullanmış ve teoremin ispatını kolaylaştırmıştır.
Bu durumda

k=n

L

k=O
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k=n
(k-np>2 Pn (k)=

L

k=O

k=n
2

k Pn (k)- 2np

L

k=O

k=n

2
kPn (k) + n2p

L

k=O

Pn (k)

(4)

şeklinde yazılır. Eşitliğin sağ tarafında yer alan terimlerin değerleri birinci

bölümden

bilindiği

üzere

k=n

L

k2 .Pn(k) = nqp + n2p2

k=O
k=n
- 2np

L

kPn (k) = 2np (np) ve

k=O
k=n

n2p2

L

pn (k) = n2p2 (1)

k=O
dir. Öyle ise,
.
1 (npq + n22
knp 1>En}< 22
p - 2n22
p + n22
p )

P{

En

'

veya
P{

1k-

np 1> En}<

d2

npq

En

bulunur. Sonuç olarak da

(5)

eşitsizriği

ile teorem ispatlanmış olur.
(5) eşitsizliği P fi k - np ı > E n ·} ihtimalinin kaba bir değerini vermektedir. Gerçekte bu ihtimal, özellikle n nin daha büyük değerleri için, daha
küçükdür. Diğer tarafdan, eşitsizliğin belirlediği sonuç, p ihtimali çok
düşük ( sıfıra yakın ) veya Çok yüksek ( bire yakın) olduğunda, gerçeğe
daha yakın bulunmaktadır.

SONUÇ
Bernoulli Teoreminin kolay anlaşılabilir ispat şeklinin, ölümünden 150
yıl sonra Tchebychev tarafından ortaya konduğu bilinmektedir. Bu
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çalışmada

da bu ispat şekli örnek olarak alınmıştır.
Bir X tesadüf değişkeninin ihtimal dağılımı bilindiğinde E(X) ve V(X)
hesaplanabileceği gibi, bunun tersi doğru değildir. Yani
E(X) ve V(X) bilindiğinde, buradan hareket le, dağılım bilinmed en ihtimalle
r hesapla namaz.
Bununla birlikte, E(X) ve V(X) in bilinmes i ihtimal dağılımı hakkında
bazı fikirler verebilir. ((2) s. 185)
X bir tesadüf değişkeni, E(X) = µve V(X) = cr olsun. k pozitif bir sayı

2

olmak üzere Tcheby chev eşitsizliği

p{

1

x--µ ~ k (T} ~
1

1

2

k

şeklinde tanımlanır ((6) s. 209). (5) eşitsizliği ile aynı karakte
rde olduğu
gözlene n Tcheby chev eşitsizliği çoğu kez
kaba bir yaklaşımla
değerlendirmeyi mümkü n kılar. Buna karşın dağılım fonksiyo
nunun matematik modeli ne olursa olsun, daima doğrudur. Gerçek önemi ise
teorik
alandadır. (5) eşitsizliğinin Tcheby chev eşitsizliği
ile terim terime
karşılaştırılmasında da ortak noktaların varlığı görülme ktedir.

· YARARLANILAN KAYNAKLAR
(1) ALLASI A, G. :Statistica Matema tica, Levrotto Bella, Torino , .1978.
(2) DeGRO OT, M.M. : Probabi lity and Statistic s, Addison - Wesley
Publ.,
1.975.
(3) FELLER , W. : An ıntroduction to Probabi lity Theory and its Applica
tions, Vol. 1, John Wiley and Sons, 1968.
(4) GNEDE NKO, B.W. - CHINTS CHIN, A. J . : ihtimall er Hesabına
Giriş,
Çev. Prof. Dr. Lütfi BiRAN, TMO Yayını, 1963.
(5) HOOG, R.V. - CRAIG, A.L. : lntroduc tion to Mathem atical Statistic
s,
MacMill an Publ. Comp., 1973.
(6) LARSO N, H.J. : lntroduc tion to Probability Theory and Statistic al lnference, John Wiley and Sons, 1°974.
(7) MEYER , P. : lntroduc tory Probability and Statistical Applica tions,
Addison - Wesley Publ., 1972.
(8) POPUL IS, A. : Probability, Random Variables and Stochas tic Process
es, McGraw -Hill Co., 1961.
(9) UZGÖR EN, N. : istatistik Analizi, Teksir notu, 1974.

434

