Matematik Dünyas›, 2011-II

Tenis Maceralar›m* (1)
Halis Muhlis
güne kadar hayat›mda
hiç tenis oynamam›flt›m. Tenisi zengin sporu diye bilirdik çocukken. B›rak›n tenisi, mahalle
arkadafllar›m aras›nda hayatlar›nda ping pong masas› göreni bile yoktur. Biz yaz k›fl, gece gündüz demeden top, yani bugünkü tabiriyle futbol oynard›k.
Tenis oynayanlar› ilk kez Moda’da görmüfltüm.
fiehrin göbe¤inde, garip bir telörgü kafes içinde, tepeden t›rna¤a bembeyaz spor elbiseleriyle... Garipserdik do¤al olarak. Uzayl› gibi gelirlerdi bize. Belli
ki bir de¤il birkaç üst s›n›ftand›lar. Garipsedi¤imiz
belli olmas›n diye yan gözle bak›p geçerdik.
Otuzumdan sonra bir gün bir arkadafl›m tenis
oynamay› önerdi.
Git ifline, dedim. Ama istersen serbest ya da
grekoromen tutuflabiliriz.
Israr etti. K›ramay›p kabul ettim. Zaten ne zamand›r spor yapmam›fl›m. fiortlar› geçirip tenis
kortuna gittik.
Yenildim tabii. Hem de çok fena. Sonraki günlerde birkaç defa daha oynad›k. Giderek iyilefliyordum. Hofluma da gitmeye bafllam›flt› oyun. Hatta
bir seferinde arkadafl›m› yenmeme ramak kalm›flt›.
Tenis arkadafl›m mahallenin tenis kulübüne
üyeydi. Beni de üye yapmak istedi. Biraz nazlanarak da olsa üye oldum. Bir imza ve üç befl kurufl aidat s›n›f atlamama yetmiflti.
✶✶✶
Kulübün flampiyonu, arkadafl›m ve ben bir gün
kulüpte laklak ederken, bana flöyle bir öneri getirdiler.
Bizimle üç maç yap. ‹kisini peflpefle kazan›rsan akflama sana bir ziyafet çekece¤iz.
Ya peflpefle iki maç kazanamazsam?
O zaman sen bize bir ziyafet çekeceksin...
Yok ya... Baflka?
Baflka... diye devam etti flampiyon, biz iki
maç üstüste yapamay›z, terleriz, yoruluruz, oram›z
buram›z a¤r›r. Arada bize bir maçl›k dinlenme pay› b›rak... Senin anlayaca¤›n biz iki maç üstüste ya-

pamay›z. Her maçtan sonra rakibin de¤iflecek...
Ben üç maç üstüste yapaca¤›m ama onlar›n biri bir, di¤eri iki maç yapacak; üstelik iki maç yapan
iki maç aras›nda dinlenebilecek...
✶✶✶
fiampiyona S diyelim. Arkadafl›m›n ad› da A
olsun. Yapaca¤›m maçlar ya ASA ya da SAS s›ras›yla olacak. Bu seçimi bana b›rakt›lar. Acaba hangisi benim için daha avantajl›? ASA m› yoksa SAS
m›?
“Her ikisi de benden daha iyi oyuncu ama S
benden çok daha iyi bir oyuncu, dolay›s›yla S’yle
daha az oynamal›y›m, demek ki ASA benim için
daha avantajl›...” diye düflündüm. Emin olmak için
akl›mdan küçük bir hesap yapt›m. Hayret! Az kald› küçük dilimi yutacakt›m. Hiç çakt›rmad›m ama.
Akl›ma bir fleytanl›k geldi.
✶✶✶
Tamam, dedim. ‹ddiay› kabul ediyorum...
Yaln›z size bir soru sormama izin verin...
Neymifl o soru? diye atlad› fiampiyon.
Sizce maçlar›m› ASA s›ralamas›yla m› oynamak, yoksa SAS s›ralamas›yla m› oynamak benim
için daha avantajl›d›r? Yani siz ben olsan›z ilk maç› kimle yapars›n›z?
Arkadafl›m,
S›ralama ASA olmal› tabii dedi. fiampiyon ile
ne kadar az maç yaparsan senin aç›ndan o kadar
iyi olur. O benden çok daha iyi oynuyor.
Elbette... diye ekledi fiampiyon. Bir matematikçinin böyle bir soru sormas› bile abes! Tabii ki
ASA s›ralamas›n› seçmelisin. Bana karfl› kazanma
flans›n yok denecek kadar az.
Ben pek emin de¤ilim, dedim...
fiampiyon arkadafl›ma dönüp,
Sen bu adam›n matematikçi oldu¤undan
emin misin? diye sordu.
Bilmem... Kendi ifadesi... Öyle diyor... Ben
de onun yalanc›s›y›m...
Onlar benimle dalga geçtikçe keyfim art›yordu. Zokay› yutmufllard› bir kez.
Matematikçiyim ama matemati¤im pek iyi
de¤ildir. Matematik sorular›n›n yan›t› önceden

O

1 Julian Havil’in Nonplussed adl› kitab›ndaki bir yaz›dan
esinlenilmifltir. Princeton Publishing House 2007.
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En sa¤a da her olay›n olas›l›¤›n› yazd›m. Bunlar›
toplay›nca,
p(ASA) = as + (1 a)sa = as(2 a)
ç›kt›.
Sonra SAS s›ralamas›n› ele ald›k:
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Bu sefer,
p(SAS) = sa + (1 s)as = as(2 s)
bulduk.
Bunlardan hangisi daha büyüktür? s < a oldu¤undan,
2 s>2 a
olur ve buradan da
p(SAS) > p(ASA)
ç›kar elbette. Demek ki SAS s›ralamas› benim için
daha avantajl›. Önce flampiyonla oynamal›y›m...
✶✶✶
Akflam ziyafette hesab›n ard›ndaki mant›¤› anlatt›m:
‹kinci maç kilit maçt›r. ‹kinci maç› kaybedersem, asla iki maç üstüste kazanamam. Dolay›s›yla
ikinci maç› en zay›f oyuncuyla yapmal›y›m, ki iki
maç üstüste kazanma flans›m› art›ray›m...
Ben kufl sütünü yudumlarken, arkadafl›m,
Bu matematikçiler kar›n toklu¤unu düflünürler, diye dalgas›na devam etti. ♥

kestirilemez... Tecrübeyle sabit...
fiunun dedi¤ine bak! Bir matematikçi nas›l
böyle konuflabilir?
Peki, dedim, tenis turnuvas›n› filan boflverin.
ASA s›ralamas›yla ve SAS s›ralamas›yla iki maç üstüste kazanma olas›l›¤›m› hesaplayal›m. E¤er sizin
dedi¤iniz gibi ASA s›ralamas›yla üstüste iki maç
kazanma olas›l›¤›m daha yüksekse ben size bütün
bir hafta boyunca her gece ziyafet sunaca¤›m... Aksi halde siz bana bu gece mükellef bir ziyafet sunacaks›n›z...
Birbirlerine bak›p güldüler. Benimle alay ediyorlard›.
Tamam, dediler bir a¤›zdan.
✶✶✶
Hesaplara girifltim. Diyelim A’ya karfl› kazanma olas›l›¤›m a ve S’ye karfl› kazanma olas›l›¤›m s.
Elbette,
0<s<a<1
olur. Bu varsay›mlar›m› kabul ettiler.
Önce ASA s›ralamas›yla iki maç üstüste kazanma olas›l›¤›n› hesaplad›k. Ya
1) ‹lk iki maç› kazan›r›m, ya da
2) ‹lk maç› kaybedip son iki maç› kazan›r›m.
Bu üç olay› afla¤›daki gibi altalta yazd›m. Kazanaca¤›m› varsayd›¤›m s›raya 1, kaybedece¤imi
varsayd›¤›m s›raya 0 yazd›m.
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