Loto!

›k s›k sorarlar bana: “Siz bilirsiniz, gelecek hafta lotoda
hangi say›lar ç›kacak?”
Matematikçi geçiniyoruz ya... 49 say› aras›ndan çekilecek
alt› say›y› matematiksel yöntemlerle bulmam gerekiyor...
Eskiden, çekilecek say›lar›n öngörülemeyece¤ini anlat›rd›m
uzun uzun. O zaman da,
! Eski çekilifllere baksan›z, yine de anlafl›lmaz m›? diye sorarlard›.
! Hay›r, derdim.
‹nan›r görünüp inanmazlard›. Birlikte bir define bulmufluz
da, o defineyi kendisiyle paylaflmak istemiyormuflum gibi suçlu
hissederdim kendimi.
! Nerden bileyim ben! Bilsem ben oynar›m... diye patlard›m suçluluktan kurtulmak için.
Bunun üzerine, asl›nda ç›kacak say›lar›n öngörülebilece¤ini, bu konuda Bat›’da yüzlerce kitaplar yaz›ld›¤›n›, geçmiflte
ç›km›fl say›lar›n önemli oldu¤unu, örne¤in, her nedense, ard›fl›k
iki say›n›n hemen hemen her hafta ç›kt›¤›n›, tek say›lar›n çift
say›lara göre daha s›k çekildi¤ini, y›ld›zlar›n uzaydaki konumlar›yla çekilen say›lar aras›ndaki iliflkinin bugün art›k (bafldön-
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dürücü teknolojik ve bilimsel yenilikler ›fl›¤›nda) bilindi¤ini
uzun uzun anlat›rlard›... Cehaletimden utan›rd›m!
fiimdi art›k,
! Biliyorum ama söylemem, diyorum gülerek.
Bunu gülmeden söylemek olmaz, o zaman karfl›mdakiyle
alay etmifl olurum. Gülerim ki, alay etmedi¤im, sadece flaka
yapt›¤›m anlafl›ls›n...
! O zaman sen niye oynam›yorsun? diye sorarlar hakl› olarak.
! Kazanaca¤›mdan emin oldu¤um bir oyunu oynamak pek
zevkli de¤il, derim.
Bu saçma soruyu soranlardan biri,
! Ama kazanma olas›l›¤›m›z› art›rmak için nas›l oynamam›z gerekti¤ini bilebilirsiniz! dedi.
Bu güzel ve anlaml› bir soruydu. Kaç sütun ve hangi sütunlar› oynamal›y›z ki, lotodan beklentimiz arts›n?
Bunun yan›t› basit. Lotonun beklentisi negatif oldu¤undan,
hiç oynamamak en iyisidir...
Ama bu soru bir baflka soruyu ça¤r›flt›r›yor: Lotoda en az 4
tutturaca¤›m›zdan emin olmak için en az kaç sütun ve hangi
sütunlar› oynamal›y›z?
Bütün sütunlar›, ki toplam

tane de¤iflik sütun vard›r, oynarsak, sadece 4 de¤il, 6 tutturmay› da garanti edebiliriz. Önemli olan, 4 tutturmay› garanti edecek en az sütun say›s›n› bulmak.
Bu sorunun yan›t›n› bilmiyorum. Matematikte buna benzer
sorularla u¤rafl›ld›¤›n› ve bu türde baz› sonuçlar bulundu¤unu
biliyorum sadece. Biz, sorumuzu biraz basitlefltirelim.
Diyelim lotomuz 49 say›dan 6 say›y› de¤il de, 10 say›dan 4
say›y› çekiyor. Bu basitlefltirilmifl lotoda, en az üç say› tuttura-
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ca¤›m›zdan emin olmak için (4 say›l›k) en az kaç sütun ve hangi sütunlar› oynamal›y›z?
Çekiliflin yap›laca¤› bu on say› 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun.
Örne¤in en az bir say› tutturmak için, iki sütun oynamak
yeterli. ‹flte sütunlar:
0123
4567
Bu iki sütunla en az 1 tutturaca¤›m›zdan emin olabiliriz
(Unutmay›n ki dört say› çekiliyor.) Hatta, flundan da emin olabiliriz: Ya sütunlardan birinde en az 2 tuttururuz ya da her iki
sütunda da en az 1. Apaç›k belli ki iki sütundan daha az (yani s›f›r ya da bir sütun) oynarsak 1 tutturaca¤›m›zdan emin olamay›z.
Ya en az 2 tutturmak için en az kaç sütun oynamal›y›z? Üç
sütun yetiyor:
0123
4567
0489
Sorumu yineliyorum: 10 say› aras›ndan 4 say› çekilen lotoda
en az üç say› tutturmak için en az kaç sütun oynamak gerekir?
Yan›t: 18 sütun yetiyor. Daha az› yeter mi bilmiyorum, ama
18’i yetiyor. ‹flte o 18 sütun:
1. 0123
2. 4567
3. 0489
4. 1589
5. 2689
6. 3789
7. 0145
8. 0167
9. 0246
10. 0257
11. 0347
12. 0356
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13. 1247
14. 1256
15. 1346
16. 1357
17. 2345
18. 2367
Bu sütunlar› nas›l buldu¤umu aç›klayay›m, daha do¤rusu
aç›klamaya çal›flay›m, çünkü bunun aç›klamas› hiç de kolay de¤il. ‹lk iki sütun kesiflmeyen (ayr›k) iki tahminden ibaret:
1. 0123
2. 4567
E¤er 8 ve 9 say›lar› (her ikisi birden) çekilmiflse bu iki
sütunla üç say› tutturamay›z. 8 ve 9’un çekilen say›lar aras›nda
olabilece¤ini gözönünde tutup daha sonraki 4 sütunu ekledim:
3. 0489
4. 1589
5. 2689
6. 3789
Böylece 8 ve 9 çekildi¤inde, en az 3 tutturmay› garantilemifl
oldum.
E¤er 8 ve 9’dan en az biri çekilmifl say›lar aras›nda de¤ilse,
ilk iki sütunun toplam sekiz say›s› aras›nda, çekilen say›lardan
en az üçü var demektir. Birinci sütunda 2, ikinci sütunda 1 tutturmufl olabilirim. Ya da birinci sütunda 3 tutturmufl olabilirim. Ya da her iki sütunda da 2 tutturmufl olabilirim... ‹lk iki
sütunun sonuçlar› en kötü olas›l›kla flöyle olabilir:
Birinci sütunda 1, ikinci sütunda 2
Birinci sütunda 2, ikinci sütunda 1
Birinci sütunda 2, ikinci sütunda 2
Bir baflka deyiflle, en kötü olas›l›kla, sütunlardan birinde
tam 2, di¤erinde 1 ya da 2 tutturmufl olabilirim.
Birinci ve ikinci sütunun ikililerini yazal›m:
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Birinci sütunun ikilileri: 01, 02, 03, 12, 13, 23
‹kinci sütunun ikilileri: 45, 46, 47, 56, 57, 67
Bu on iki çiftten birinin her iki say›s› da çekilen say›lar aras›nda olmal›. Birinci sütunun ikilileriyle, ikinci sütunun ikililerini kar›p, bu son fl›kk›m›zda (ilk iki sütunun birinde 2, di¤erinde en az 1 tutturdu¤umuz fl›kta) en az 3 tutturacak sütunlar
yarataca¤›z.
Diyelim o çift birinci sütunda. O zaman, afla¤›daki 12
sütunla en az 3 tutturabiliriz:
7. 0145
8. 0167
9. 0246
10. 0257
11. 0347
12. 0356
13. 1247
14. 1256
15. 1346
16. 1357
17. 2345
18. 2367
Ya o çift ikinci sütundaysa? Yani ya birinci sütunda 1, ikinci sütunda 2 tutturmuflsak... Yukardaki 12 sütun bu fl›kk›n da
üstesinden geliyor.
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