Matematik Dünyas›, 2011-IV

Tenis Maceralar›m* (3)

Halis Muhlis
Önceki iki yaz›n›n özeti: Teniste k›sa sürede büyük baflar› gösteren yazar, mahallenin tenis kulübüne
kabul edilir ve tek bir maç kazanamadan, sadece zekâs›n› kullanarak flan flöhret ve onura bo¤ulur.
Sanki sesim biraz titredi bunu söylerken.
- Evet, dedi.
- Bana karfl› bir puan kazanma olas›l›¤›n kaçt›r
sence? diye sordum.
- Yapt›¤›m hesaplara göre %95, dedi. Asistan›m›n tuttu¤u istatistiklere göre, her yüz servisten
95’ini kazan›yorum.
- Do¤ru, dedim, benim hesaplar›ma göre de
%95 kazan›yorsun...
Bir sessizlik oldu. Herkes teklifi kabul edip etmeyece¤imi bekliyor. Hay›r demek olmaz. Zaman
kazanmal›y›m.
- Tamam, dedim en sonunda.
Baflka ne yapabilirdim ki? Devam ettim:
- Ama bugün olmaz. Dün tam üç dakika boyunca tenis oynad›m. Çok yorgunum. Yar›n yapal›m maç›.
- Tamam, yar›n akflamüstü saat 4’te. 10.000’e 1!
- Anlaflt›k!
Bütün kulüp üyeleri ertesi günkü karfl›laflmay›
duydu. Büyük bir heyecan sard› kulübü. Her köflede bir sonraki günkü karfl›laflma konufluluyordu.
Baz›lar› her zaman oldu¤u gibi bu sefer de bu iflten
aln›m›n ak›yla s›yr›laca¤›m› düflünüyordu ama ço¤unlu¤u bu sefer iflimin harap oldu¤unu söylüyordu. Mutlaka bir çözüm bulmal›yd›m, itibar›m sözkonusuydu. Akl›ma ilk gelen çözüm o mahalleden
tafl›nmak oldu ama kar›m çocuklar›n okulunu öne
sürerek karfl› ç›kt›.
Bütün gece bir çözüm arad›m. Beklenti hesab›
yapt›m.
Gecenin bir yar›s› akl›ma bir fikir geldi. Bir hesap yapt›m ve zor da olsa bir kurtulma plan› buldum.
Ertesi gün ve saat 4 kaç›n›lmaz olarak geldi

ana giderek k›l kapmaya bafllayan fiampiyon
duydu¤uma göre matematik ve mant›k dersleri almaya bafllam›fl. Özellikle olas›l›k konusuna büyük önem veriyormufl.
Birkaç ay sonra herkesin önünde flu cazip öneriyle karfl›ma ç›kt›:
- ‹kimiz bir setlik maç yapaca¤›z. Sen kazan›rsan ben sana 10.000 lira verece¤im, ben kazan›rsam sen bana sadece 1 lira vereceksin...
Teniste skor biraz tuhaft›r. Her oyuncunun ilk
iki skoru 15’er puand›r; sonrakiler de 10’ar puand›r.
Yani skorlar 0-0, 15-0, 30-0, 15-15, 40-0, 30-15,
30-30, 40-15, 40-30 olabilir ancak. 50’yi ilk tutturan seti kazan›r, yaln›z seti kazanan›n di¤er oyuncuyla aras›nda en az 20 puan fark olmal›. Yani set
50-30 bitebilir ama 50-40 bitemez, 60-40 bitebilir
ama 60-50 bitemez. Bir zamanlar›n voleybolu gibi.
Asl›nda skorun böyle karmafl›k olmas› gereksiz. Her skorun 1 puan olmas›, oyunun 4’te bitmesi ama oyuncular aras›nda en az 2 puan olma
koflulu ayn› sonucu verir. Bilinmeyen tarihsel nedenlerden dolay› teniste skorlar 15-30-40-50 diye
gider.
10 bin lira karfl›l›¤›nda 1 lira... Fena bir öneri
de¤il sanki... Ama bugüne kadar kaç defa oynad›ysak hep o kazand›. fiampiyona karfl› tek bir skor
kaydetme olas›l›¤›m bile çok düflük, %5 civar›nda,
yani 100 servisin ortalama 5’ini kazanabiliyorum
ancak.
Herkes bize bak›yor. Bu kadar kalabal›kta yelkenleri suya indiremem. Efelenerek,
- Demek kendine o kadar güveniyorsun, dedim.

B

* Julian Havil’in Nonplussed adl› kitab›ndaki bir yaz›dan esinlenilmifltir. Princeton Publishhing House 2007.

75

Matematik Dünyas›, 2011-IV

dan bilinmez... Tecrübeyle sabit...
- Ak›l var, mant›k var...
- Ak›l var, ak›l var...
Hesaplara girifltik.
***
p(a, b), benim a puan›m, onun ise b puan› varken kazanma olas›l›¤›m olsun. Amac›m›z p(0, 0) ve
p(30, 40) olas›l›klar›n› hesaplamak.
p, benim fiampiyon’a karfl› bir servis kazanma
olas›l›¤›m olsun:
p = 0,05 = %5.
q da fiampiyon’un karfl› bir servis kazanma olsun:
q = 1 p = 0,95 = %95.
Önce p(40, 40)’› hesaplayal›m. Durum 40-40
iken dört seçenek var:
1. Ya p2 olas›l›kla iki servisi de al›p seti kazanaca¤›m.
2. Ya pq olas›l›kla ilk servisi ben, ikinci servisi
o kazanacak ve 50-50’den oyuna devam edece¤iz.
3. Ya qp olas›l›kla ilk servisi o kazanacak, ikinci servisi ben kazanaca¤›m ve 50-50’den oyuna devam edece¤iz.
4. Ya q2 olas›l›kla iki servisi de o alacak ve seti kazanacak.
Demek ki,
p(40, 40) = p2 + 2q ! p(50, 50).
Ama fizik kondisyonunu yok sayarsak, oyunun
skorunun 40-40 ya da 50-50 olmas› aras›nda bir
fark yok, oyun ha 40-40 olmufl ha 50-50. Yani
p(40, 40) = p(50, 50) = p(60, 60) = ...
Dolay›s›yla,
p(40, 40) = p2 + 2q ! p(40, 40)
ve

çatt›. ‹kimiz de spor k›yafetlerimizi giyinmifliz. Hakem yerini alm›fl. Bütün kulüp üyeleri maç›m›z›
seyretmek için tribünlerde yerlerini alm›fllar.
- Bir dakika! dedim.
fiampiyon,
- Gene ne var? dedi.
- Yahu, dedim, bana çok büyük bir avantaj veriyorsun... Ben o kadar kötü bir oyuncu de¤ilim...
- Olsun, dedi, iyili¤im üstünde bugünlerde...
- Böyle bir avantaj› tenis oyunculu¤uma bir hakaret olarak telakki ediyorum...
- Esta¤furullah...
- Yok, dedim, kaybedeceksem do¤ru dürüst,
mertçe kaybedeyim. E¤er kazan›rsam 10.000 de¤il,
sadece 8000 lira isterim... Daha neler! 10 bin lira
küçük bir servet say›l›r...
- Bafl›na günefl geçti senin galiba!
- Belki... Ayr›ca sana 40-30 avantaj veriyorum.
Sete 40-30 galip bafllayacaks›n...
Çok flafl›rd›. ‹flin içinde bir bit yeni¤i oldu¤unu
sezinledi ama ne olabilirdi ki?
- Emin misin?
- Kesinlikle, ad›m gibi ve mutlak surette...
- Normal tenis maç› gibi oynayaca¤›z ama ben
sete 40-30 galip bafllayaca¤›m... Öyle mi?
- Evet, aynen öyle. Bunun d›fl›nda tüm tenis
kurallar› geçerli olacak. Yani oyunu ya 50-30 sen
kazanacaks›n ya da 60-40, 70-50, 80-60 gibi bir
skorla ikimizden biri kazanacak... ‹kinci set yok.
Tek bir set oynayaca¤›z...
Seyircilere dönerek,
- Arkadafllar, dedi, bu arkadafla tenis dersinden
baflka bir de matematik dersi vereyim. Bu tür kararlar beklenti hesab›yla yap›l›r...
- Beklenti mi? O da ne? diye sordum.
- Beklentiyi bilmeyen bir matematikçi olabilir
mi? Anlatay›m...
Hepimize beklentiyi anlatmaya bafllad›. Baya¤›
iyi ö¤renmifl.
- Anlad›m, dedim. O zaman normal oyunda
beklentimi hesaplayal›m. Sonra benim önerdi¤im
oyunda beklentimi hesaplayal›m. E¤er benim önerimle beklentim daha yüksek, hatta pozitif ç›karsa,
tenis filan oynamayal›m, ben kazanm›fl olay›m.
Aksi halde sen kazanm›fl ol.
fiaflk›nl›kla,
- Tamam, dedi. Bana avantaj vererek beklentinin artaca¤›n› san›yorsan yan›l›yorsun...
- Bakal›m, dedim. matematik bu. Hesaplama-

p2
0, 052
#
1 2qp 1 2 $ 0, 05 $ 0, 95
# 0, 00276243...

p(40, 40) #
"

(Virgülden sonraki di¤er rakamlar bizde sakl›.)
fiimdi p(30, 40)’› hesaplayal›m. Durum 30-40
iken iki seçenek var:
1. Ya p olas›l›kla ilk servisi kazanaca¤›m ve
durum 40-40 olacak.
2. Ya da q olas›l›kla ilk servisi ve seti ve iddiay› fiampiyon kazanacak.
Demek ki,
p(30, 40) = p ! p(40, 40) = 0,0001381215469...
fiimdi p(30, 30)’u hesaplayal›m. Ama 30-30 skoruyla 40-40 skoru aras›nda bir fark yok. Demek ki
p(30, 30) = p(40, 40) = 0,00276243...
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p(0, 0)

= p ! p(0, 15) + q ! p(15, 0)
= 0,000092327348066298...
Her fleyden önce,
p(30, 40) = 0,00013812...
p(0, 0) = 0,000092327348066298...
eflitliklerini görelim. fiampiyona avantaj vermekle
seti kazanma olas›l›¤›m nerdeyse 1,5 misli artt›.
Çok olmad›, yüzbinde 9’dan yüzbinde 14’e ç›kt›
afla¤› yukar›. Ama beklentim baya¤› artt›.
Oyuna 0-0 bafllarsak (8000’e 1 liradan) beklentim,
8000 ! p(0, 0) 1 ! (1 p(0, 0))
= 0,261288888122...
olur, yani negatif. Ama oyuna 30-40 bafllarsak,
beklentim,
8000 ! p(30, 40) 1 ! (1 p(30, 40))
= 0,105110497238...
olur. Pozitif yani!
Matemati¤e bir zafer daha!

p(40, 30)’u da hesaplamam›z laz›m:
p(40, 30) = p + q ! p(40, 40) = 0,05262430...
S›ra p(15, 40), p(40, 15) ve di¤er olas›l›klar›
hesaplamada.
Hepsini birden derli toplu bir biçimde yazal›m:
p(40, 40) = p2/(1 2qp) = 0,00276243...
p(40, 30) = p + q!p(40, 40) = 0,05262430...
p(30, 40) = p ! p(40, 40) = 0,0001381215469...
p(30, 30) = p ! p(40, 30) + q ! p(30, 40)
= 0,00276243...
p(40, 15) = p + q ! p(40, 30) = 0,0999930939...
p(15, 40) = p ! p(30, 40) = 0,0000069060773...
p(15, 30) = p ! p(30, 30) + q ! p(15, 40)
= 0,000144682...
p(30, 15) = p ! p(40, 15) + q ! p(30, 30)
= 0,00762396408...
p(40, 0) = p + q!p(40, 15) = 0,1449934392...
p(0, 40) = p ! p(15, 40) = 0,0000003453038...
p(30, 0) = p ! p(40, 0) + q!p(30, 15)
= 0,0144924378...
p(15, 15) = p ! p(30, 15) + q ! p(15, 30)
= 0,0005186464088...
p(0, 30) = p ! p(15, 30) + q !"p(0, 45)
= 0,00000756215...
p(15, 0) = p ! p(30, 0) + q ! p(15, 15)
= 0,00121733598...
p(0, 15) = p ! p(15, 15) + q ! p(0,30)
= 0,000033116367...

Aç›klama: Bu adam tenisi benden çok daha iyi
oynuyor. %95 olas›l›kla her servisi o kazan›yor.
Ben sadece %5 olas›l›kla puan al›yorum. Dört servisi ondan önce kazanmam çok zor. ‹ki servis olsa
neyse ama dört servis imkâns›z gibi... Üstelik iki
puan fark olacak aram›zda... Bundan da flu sonuç
ç›k›yor: Onunla ne kadar az oynarsam, kazanma
flans›m, dolay›s›yla beklentim o kadar artar... ♣
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