Cemal Amca’n›n Zarlar›

aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca
tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar›n› bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple çekmeye karakoluna giderdi. Emekli oldu¤unda, haftan›n yedi günü, sabahtan geceyar›lar›na, hiç durmamacas›na
tavla oynamaya bafllad›.
Melek gibi de bir kar›s› vard› Cemal Amca’n›n. fiadiye Han›m, daha do¤rusu fiadiy’an›m... Pilot olan büyük o¤lu bir uçak
kazas›nda ölünce, fiadiy’an›m evine kapand›, o günden sonra evden d›flar› ad›m›n› atmad›. Ac›s› öylesine büyüktü. Bütün gün
evinde oturur, terzilik yap›p evin geçimine katk›da bulunurdu.
Önce fiadiy’an›m öldü, arkas›ndan Cemal Amca. Topraklar› bol olsun. Cemal Amca’n›n polislerine dövdürdü¤ü bir iki
h›rs›z d›fl›nda, kimseye zararlar› dokunmam›flt›.
Cemal Amca, tavla oynayacak baflka kimse bulamad›¤›nda
tek bafl›na oynard›. Bir gün Cemal Amca’y› yine böyle tek bafl›na bahçede tavla oynarken görmüfltüm. Gülece¤ini sanarak,
– Kim kazan›yor Cemal Amca? diye sormufltum.
Gülmemiflti. Bafl›n› tavladan kald›rmadan, son derece ciddi,
– Ben! demiflti.
Cemal Amca’n›n yan›t› akl›ma geldikçe hâlâ daha gülerim.
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Bir gün, Cemal Amca’n›n hep tavla oynamad›¤›n› keflfettim. O gün Cemal Amca, elinde kalem kâ¤›t, bahçedeki geleneksel yerine kurulmufl zar at›yordu ve gelen zarlar› kâ¤›d›na
not ediyordu. Merakla yan›na yaklafl›p,
– Ne oynuyorsun Cemal Amca? diye sordum.
– Zar atmaca oynuyorum, dedi.
Zar att›¤›n› görüyordum ama neden zar att›¤›n› anlayam›yordum. Bilmedi¤im bir oyun mu oynuyordu acaba? Sessizli¤imden Cemal Amca da flaflk›nl›¤›m› anlad›. Kafas›n› tavladan
kald›rmadan (çünkü Cemal Amca kafas›n› hiç tavladan kald›rmazd›), yak›n gözlüklerinin üstünden afl›rtt›¤› bak›fllar›yla gözlerimin içine içine bakarak,
– O¤lum, dedi, zar vard›r flefli boldur, zar vard›r yeki yoktur. Kimi zar›n cehar› k›tt›r, kiminin penci... Kemi¤e söve söve
durmadan gele atars›n... Oysa kemik ne yaps›n, herbirinin kendine özgü bir kiflili¤i, bir yaflant›s› vard›r. Nas›l usta bir udi çald›¤› utun huyunu suyunu bilmeliyse, tavlac›y›m diyen de tavlas›n›n zarlar›n› yak›ndan tan›mal›...
Bu sözlerin güzel sözler oldu¤unu kavram›flt›m ama derinli¤ine tam girememifltim. Çocukluk iflte! Cemal Amca’n›n zarlar›n› denedi¤ini o yaflta nas›l bilebilirdim ki? K›sa bir sessizlikten daha sonra Cemal Amca,
– Zarlar›m› deniyorum, diye sürdürdü, bakal›m hangi zar
daha çok geliyor diye...
Bir iki dakika Cemal Amca’y› izledim sessizce. Her zar at›fl›n› kâ¤›d›na not ediyordu. Birden,
– Biraz da sen at bakal›m, dedi.
Ald›m zar› elime. Zar öylesine afl›nm›flt› ki, nerdeyse yusyuvarlakt›. Ve sanki yosun tutmufl gibi kaygand›. Alt› kez att›m.
Att›¤›m alt› zar›n befli flefl (yani 6) geldi. Cemal Amca,
– Dur bakal›m, dedi, biraz fazla flefl atmaya bafllad›n. ‹statistiklerimi atüst ettin...
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Kalem kâ¤›d› yeniden eline al›p hesaplamaya bafllad›. Biraz
sonra,
– Ohooo, dedi, flefllerin ortalamas›n› yüzde 18,2’den yüzde
21,0’a ç›kard›n.
Bu sözleri söylemesiyle fiadiy’an›m›n Cemal Amca’y› yeme¤e ça¤›rmas› bir oldu. Cemal Amca bir ç›rp›da kâ¤›tlar›n› toplay›p evine kofltu. Ama en son kulland›¤› kâ¤›t masan›n üstünde kalm›flt›. Ya unutmufltu ya da benim att›¤›m zarlar› dikkate
almamaya karar verip özellikle b›rakm›flt›. O kâ¤›d› katlay›p
cebime koydum.
Y›llar sonra, nerdeyse çeyrek yüzy›l sonra, tavan aras›nda
buldu¤um tozlanm›fl, küflenmifl, fare kemirikli bir valizimi kar›flt›r›rken o kâ¤›d› buldum. Üstünde %18,2 ve %21,0 yaz›yordu.
Cemal Amca’n›n not etti¤i %18,2 ve %21,0 say›lar›ndan,
Cemal Amca’n›n benden önce kaç zar att›¤›n› ve bu zarlar›n
kaç›n›n flefl oldu¤unu bulabilecek misiniz?1
Tek yan›tl› sorulara al›flm›fl okurlar› üzece¤im; ne yaz›k ki
bu sorunun yan›t›n› kesin olarak bulamay›z.
Cemal Amca 132 zar atm›fl ve bu zarlar›n 24’ü flefl gelmifl
olabilir.
Cemal Amca 137 zar atm›fl ve bu zarlar›n 25’i flefl gelmifl
olabilir.
Cemal Amca ben gelmeden ya 132 ya da 137 zar atm›flt›r.
E¤er 132 zar atm›flsa bunlardan 24’ü flefl gelmifltir. E¤er 137
zar atm›flsa bunlardan 25’i flefl gelmifltir.
Yukardaki do¤ru yan›tlar› bulmadan önce yanl›fl yan›t› bulal›m.
Cemal Amca’n›n benden önce att›¤› zar say›s›na x, flefl say›s›na da y diyelim. x ve y say›lar›n› bulmaya çal›flaca¤›z. Cemal
Amca’n›n dediklerini matematikçeye çevirelim. Cemal Am1

Bu yaz› Kaynakça [15]’ten esinlenmifltir.
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ca’n›n dedi¤ine göre, ben zar atmadan önce flefllerin yüzdesi
18,2’ymifl. Demek ki
y/x = 0,182.
(1)
Gene Cemal Amca’n›n dedi¤ine göre, ben zar att›ktan sonra
flefllerin yüzdesi 21,0’a yükselmifl. Alt› zar att›¤›mdan ve bunlar›n befli flefl geldi¤inden, Cemal Amca’n›n verdi¤i bu bilgiden,

eflitli¤i ç›kar.
(1) ve (2) eflitliklerini biliyoruz ve x ve y’yi bulmaya çal›fl›yoruz.
Oldukça kolay bir problem... Çünkü (1) ve (2) denklemleri, iki bilinmeyenli iki do¤rusal (lineer) denklem. Çözmek zor
olmasa gerek.
(1) denkleminden
y = 0,182 x
ç›kar. (2)’de y yerine 0,182x koyarsak, elde etti¤imiz yeni
denklemde y kalmaz ve basit bir hesapla x’i buluruz:
x = 133,5714286...
Demek ki Cemal Amca 133,5714286... kez zar atm›fl! Yani
virgüllü bir say› kez... Olacak ifl de¤il! Bir yerde bir yanl›fl olmal›.
Acaba Cemal Amca bize yanl›fl bilgi mi verdi?
Bir bak›ma evet, bir bak›ma hay›r. Belli ki Cemal
Amca bize yüzdeleri verirken say›lar›n› en yak›n ondal›¤a yuvarlam›fl. Örne¤in,
flefllerin gerçek yüzdesi, ben
zar atmadan önce 18,1818...
ve ben zar att›ktan sonra
21,0144927... olabilirdi.
Hakl› olarak gereksiz ince
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hesaplara girmek istemeyen Cemal Amca, bu say›lar› 18,2’ye ve
21,0’a yuvarlam›fl olabilir. Olabilir de¤il, öyle olmal›!
Demek ki Cemal Amca’n›n bize verdi¤i say›lar afla¤› yukar› say›lar. Cemal Amca’n›n bize verdi¤i bilgi asl›nda flöyle:

ve

Bu eflitsizliklerden x ve y’yi bulmal›y›z.
Hesaplara bafllayal›m. (3) eflitsizli¤indeki say›lar›n terslerini
al›rsak,

buluruz. Bundan da,

yani ,

ve

eflitsizlikleri ç›kar.
Öte yandan (4)’teki paydalar› temizleyip gereken basit aritmeti¤i yapacak olursak
0,2095x – 3,743 " y " 0,2105x – 3,737
eflitsizliklerini buluruz. Soldaki x yerine (4.1)’i, sa¤daki x yerine (4.2)’yi koyal›m:

eflitsizliklerini, yani
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eflitsizliklerini elde ederiz. Bunlar da s›ras›yla
23,38 " y ve y " 25,30
eflitsizliklerini verir. Demek ki, y, 23,38’le 25,30 aras›nda bir
tamsay›. Dolay›s›yla y ya 24’tür ya 25.
Önce y’nin 24 oldu¤unu varsayal›m. E¤er (5)’te y = 24 al›rsak,
131,5 " x " 132,23
buluruz, ki x bir tamsay› oldu¤undan, x’in 132 oldu¤u anlafl›l›r. Demek ki y = 24 oldu¤unda x = 132 olmal›.
fiimdi de y’nin 25 oldu¤unu varsayal›m. E¤er (5)’te y = 25
al›rsak,
136,98 " x " 137,74
buluruz. Ama x bir tamsay›, dolay›s›yla x = 137 olmal›.
Buldu¤umuz sonuçlar›n verilerle ne derece uyufltu¤una bakal›m:
x
y
y/x
(y + 5)/(x + 6)
132
24
0,1818181... 0,210144927...
137
25
0,1824817... 0,209790209...
Bu say›lar› en yak›n bindeli¤e yuvarlayacak olursak, 0,182
ve 0,210 buluruz ki, bu say›lar da Cemal Amca’n›n bize verdi¤i say›lard›.
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