Üçkâ¤›t!

ki kifli aras›nda ve üç kâ¤›tla oynanan bir oyunu ele alaca¤›z
bu yaz›m›zda.
O kadar güzel bir oyun ki, ortaokullarda ve liselerde harika bir matematik dersi konusu olur. Çocuklar aflkla, flevkle
matematik yaparlar...
Oyun flöyle:
Oyunculardan biri sizsiniz.
Oyunda üç iskambil kâ¤›d› var.
Birinin her iki yüzü de mavi. Buna MM kart› diyelim.
Öbürünün her iki yüzü de k›rm›z›. Buna KK kart› diyelim.
Sonuncusunun bir yüzü mavi, bir yüzü k›rm›z›. Buna MK
kart› diyelim.
Öbür oyuncu kâ¤›tlar› masan›n alt›nda kar›flt›r›yor. Bakmadan, hile yapmadan… Sonra üç kâ¤›ttan birini rastgele seçip
masan›n üstüne koyuyor. Kâ¤›d›n üst yüzünün rengini görüyorsunuz, alt yüzünün rengini göremiyorsunuz. Kâ¤›d›n alt yüzünün rengini tahmin etmelisiniz. Tahmin ederseniz kazan›yorsunuz, yoksa kaybediyorsunuz.
Diyelim ki üst yüz mavi. Demek ki kâ¤›t KK olamaz. Ya
MM ya da MK olabilir. Dolay›s›yla öbür yüz ya k›rm›z› ya da
mavi, yüzde elli olas›l›kla mavi, yüzde elli olas›l›kla k›rm›z›…
Kazanma flans›n›z “fifty fifty” yani…
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Öte yandan, 2/3 olas›l›kla MM ya da KK kâ¤›d› düflecek
masaya. Dolay›s›yla üstte görünen rengi söylerseniz kazanma
flans›n›z 2/3 olur. Demek ki üst yüz mavi oldu¤unda alt yüzün
de mavi oldu¤unu tahmin ederseniz, kazanma flans›n›z, 1/2
(yüzde elli) de¤il, 2/3 olur.
Yukardaki hesaplardan hangisi do¤ru? Öbürü niye yanl›fl?
‹kinci hesap do¤ru ve birinci hesap yanl›fl.
‹kinci hesab› baflka türlü aç›klayal›m. O zaman birinci hesab›n neden yanl›fl oldu¤u daha kolay anlafl›lacak.
Oyunda iki renk ve üç kâ¤›t var ama bu üç kâ¤›d›n alt› yüzü var... Kâ¤›tlar›,
MM, KK, MK
diye adland›raca¤›m›za,
M1M2, K1K2, M3K3
olarak adland›ral›m. E¤er görünen renk maviyse, o zaman o
yüz M1, M2 ya da M3 yüzü olabilir. Öbür yüz ilk iki fl›kta mavidir, son fl›ktaysa k›rm›z›; demek ki 2/3 olas›l›kla mavi, 1/3
olas›l›kla k›rm›z›...
Birinci hesaptaki yanl›fl nerede?
Üstteki yüz maviyse, kâ¤›d›n MM ya da MK olabilece¤i
söyleniyor. Do¤ru ama, üst yüzün mavi oldu¤unu bildi¤imizde,
o kâ¤›d›n MM kâ¤›d› olma olas›l›¤› (= 2/3), MK kâ¤›d› olma
olas›l›¤›ndan (= 1/3) daha fazla.
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