Kimin Kazand›¤› Bilinen
Ama Nas›l Kazand›¤› Bilinmeyen
Bir Oyun








yunumuz iki kifli aras›nda ve n × m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki
larla oynan›yor. Örne¤in, 5 × 3
boyutlu bir oyun, afla¤›daki fleklin en solundan bafllar. Oyuncular s›rayla bir nokta seçerler ve seçtikleri noktayla o noktan›n kuzeyiyle do¤usu aras›nda kalan noktalar silinir. Örne¤in,
5 × 3 boyutlu oyunda, birinci oyuncu (4, 2) noktas›n› seçerse,
oyun bir sonraki duruma dönüflür.

O

fiimdi s›ra ikinci oyuncuda. ‹kinci oyuncu en sa¤daki (5, 1)
noktas›n› seçerse, o nokta oyundan silinir ve oyun üçüncü duruma dönüflür. S›ra gene birinci oyuncuda. Birinci oyuncu (3, 2)
noktas›n› seçerse, oyun dördüncü duruma dönüflür. S›ra ikinci
oyuncuda. ‹kinci oyuncunun (2, 3) noktas›n› seçti¤ini varsayal›m. O zaman oyun, yukarda gösterilen son duruma dönüflür.
S›ra birinci oyuncuda...
Oyun böyle sürer. Oyunda hiç nokta b›rakmayan oyuncu
oyunu kaybeder.
Elbet (1, 1) noktas›n› seçen oyuncu oyunu kaybeder. Bu
yüzden, kamikaze yapmak istemeyen bir oyuncu (1, 1) nokta-
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s›n› zorunlu olmad›kça seçmez.
1 × 1’lik oyunu, yani
oyununu, birinci oyuncu kaybeder.
Çünkü ilk hamlesini yapar yapmaz oyunda hiç nokta kalmaz.
E¤er n > 1 ise, n × 1’lik oyunu, yani
...
oyununu birinci oyuncu kazan›r: (2, 1) noktas›n› seçer ve ikinci oyuncuya tek noktal› bir oyun b›rak›r; ikinci oyuncu son noktay›
seçmek zorunda oldu¤undan oyunu kaybeder.
E¤er n > 1 ise, 1 × n’lik oyunu da birinci oyuncu kazan›r:
(1, 2) noktas›n› seçer ve ikinci oyuncuya bir noktal›k bir oyun
b›rak›r.
2 × 2’lik oyunu, yani
oyununu da birinci oyuncu kazan›r. Oyunu kazanmak için (2, 2) noktas›n› seçer ve oyunu
durumuna dönüfltürür. Bu durumda ikinci oyuncu ne oynarsa
oynas›n, birinci oyuncu kazanacak hamleyi bulur. Birinci oyuncu (2, 2) noktas›ndan baflka bir nokta seçerse oyunu kaybeder.
Yani, birinci oyuncu 2 × 2 oyunlar›n› ancak iyi oynarsa kazan›r.
Birinci Soru. E¤er n > 1 ise, n × n’lik oyunlar› birinci oyuncu kazan›r. Bu oyunlar› kazanmak için birinci
oyuncu nas›l oynamal›d›r? Örne¤in, 5 × 5’lik oyunu, yani oyununu birinci oyuncu (iyi oynayarak)
kazan›r. Bu kare oyunlar› birinci oyuncu nas›l oynarsa kazan›r? Bir baflka deyiflle, kare oyunlarda birinci oyuncunun kazanan bir stratejisi vard›r, bu stratejiyi bulun.
Birinci Sorunun Yan›t›. Birinci oyuncu (2, 2) noktas›n› seçer
kazanmak için. Böylece oyun simetrik bir oyuna dönüflür. Örne¤in, birinci oyuncu, ilk hamlesinde, yukardaki 5 × 5’lik oyunu yandaki oyuna dönüfltürür. Bu ilk hamlesinden
sonra, birinci oyuncu ikinci oyuncunun hamlelerinin simetri¤ini (bak›fl›¤›n›) oynar. ‹kinci oyuncu (3,
1) noktas›n› seçerse, birinci oyuncu (1, 3) hamlesi-
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ni seçer. Birinci oyuncu bu stratejisini sürdürürse oyunu kaybedemez, yani kazan›r.
‹kinci Soru. n × 2’lik oyunlar› da birinci oyuncu iyi oynayarak kazan›r. Birinci oyuncu bu oyunlar› kazanmak için nas›l
oynamal›d›r?Örne¤in, 8 × 2’lik oyunu, yani

oyununu birinci oyuncu (iyi oynarsa) kazan›r. Birinci oyuncu
bu ve bunun gibi n × 2’lik oyunlar› kazanmak için nas›l oynamal›d›r?
‹kinci Sorunun Yan›t›. Birinci oyuncu, kazanmak için, her
hamlesinden sonra birinci s›radaki nokta say›s›n›n ikinci s›radaki nokta say›s›ndan bir fazla olmas›n› sa¤lamal›d›r. Örne¤in,
yukardaki oyunda birinci oyuncu (8, 2) noktas›n› seçip

oyununu ikinci oyuncuya sunmal›d›r. ‹kinci oyuncu ne oynarsa oynas›n, birinci oyuncu oyunu yukardaki oyuna benzeyen
bir oyuna dönüfltürebilir. Örne¤in, ikinci oyuncunun (6, 2)
noktas›n› seçti¤ini varsayal›m. O zaman birinci oyuncuya

oyunu kal›r. Birinci oyuncu bu durumda (7, 1) noktas›n› seçmelidir, ki ikinci s›rada birinci s›radan bir fazla nokta kals›n.
fiimdi ikinci oyuncuya

oyunu kal›r. Bu durumda ikinci oyuncunun (4, 1) noktas›n›
seçti¤ini varsayal›m. O zaman oyun

oyununa dönüflür. Birinci oyuncu bu durumda (3, 2) noktas›n›

127

seçmelidir ve ikinci oyuncuya

oyununu b›rakmal›d›r. Oyun böylece sürer gider ve birinci
oyuncu oyunu kaybedemez, yani kazan›r.
Üçüncü Soru. 1 × 1’lik oyun d›fl›nda, her n × m’lik oyunu
birinci oyuncunun kazand›¤›n› kan›tlay›n.
Üçüncü Sorunun Yan›t›. Dikkat edilirse, birinci oyuncunun
nas›l oynay›p da kazanaca¤›n› sormad›m. Bu soruyu sona saklad›m. Birinci oyuncunun nas›l oynay›p da kazanaca¤›n› ben de
bilmiyorum. Ancak birinci oyuncunun kazanan bir stratejisi oldu¤unu biliyorum. Stratejiyi bilmiyorum ama stratejinin varl›¤›n› biliyorum...
Herhangi bir n × m’lik oyunu ele alal›m. Örne¤in, n = 6 ve
m = 4 olabilir. Yani soldaki oyunu ele alm›fl olabiliriz. Birinci
oyuncuya Ahmet, ikinci oyuncuya Birol diyelim. Ahmet’in yapabilece¤i bütün hamleleri ve bu hamlelerden sonra oyunun dönüflece¤i bütün oyunlar› ele alal›m.
Yani tek bir hamle sonra bu oyunun dönüflebilece¤i oyunlar› ele alal›m. Bu oyunlara X-oyunlar›
diyelim. Örne¤in, n = 6, m = 4 ise,

oyunlar› X-oyunlar›d›r. Öte yandan, afla¤›da soldaki oyun bir
X-oyunu de¤ildir.
Ahmet’in n × m’lik oyunda nm tane de¤iflik
hamlesi oldu¤undan, nm tane X-oyunu vard›r.
Ahmet, Birol’a bu X-oyunlar›ndan birini b›rakacakt›r. Ve Birol önüne konan bu X-oyununun birinci oyuncusu olacakt›r. Ahmet’se, bu X-oyununun ikinci
oyuncusu olacakt›r.
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E¤er X-oyunlar›ndan birini ikinci oyuncu kazan›yorsa, Ahmet, n × m’lik oyunu bu X-oyununa dönüfltürerek n × m’lik
oyunu kazan›r. Çünkü Ahmet, bu X-oyununun ikinci oyuncusu olacakt›r, dolay›s›yla kazanacakt›r.
Öte yandan, e¤er X-oyunlar›n›n hepsini birinci oyuncu kazan›yorsa, Ahmet, n × m’lik oyunu kaybeder. Çünkü Ahmet ne
oynarsa oynas›n, Birol’a bir X-oyunu sunacakt›r ve Birol bu Xoyununun birinci oyuncusu olacakt›r, dolay›s›yla kazanacakt›r.
fiimdi, yukardaki n × m’lik oyunu Ahmet’in iyi oynayarak
kazanabilece¤ini kan›tlayabiliriz. Bir an için bunun do¤ru olmad›¤›n› varsayal›m. Yani, bir an için, Ahmet’in bu oyunu (nas›l oynarsa oynas›n) kaybedece¤ini varsayal›m. Bir çeliflki elde
edece¤iz. Daha aç›k olal›m: Ahmet’in bu oyunu kazand›¤›n› kan›tlayaca¤›z! Yani, Ahmet’in n × m’lik oyunu (nas›l oynarsa
oynas›n) kaybetti¤ini varsay›p, bu oyunu kazanaca¤›n› kan›tlayaca¤›z! Böylece Ahmet’in oyunu kazanacak biçimde oynayabilece¤i kan›tlanm›fl olacak.
Varsay›m›m›za göre n × m’lik oyunu Ahmet kaybediyor.
Demek ki X-oyunlar›n›n hepsini birinci oyuncu kazan›r. fiimdi,
Ahmet en üst ve en sa¤daki noktay› seçsin. Yani dikdörtgenden
en köfledeki noktay› silsin. Örne¤in n = 6, m = 4 ise, Birol’a soldaki X-oyunu kal›r. fiimdi s›ra Birol’da. Bu Xoyununda Birol ne oynarsa oynas›n, Ahmet’e gene bir X-oyunu b›rakmak zorundad›r! Öyle de¤il
mi? Yukardaki flekle biraz bak›nca, Birol’un her
hamlesinin oyunu gene bir baflka X-oyununa dönüfltürdü¤ü anlafl›l›r. Demek ki Ahmet’in önüne bir X-oyunu gelecektir ve
Ahmet, önüne gelen bu yeni X-oyununun birinci oyuncusu olacakt›r, dolay›s›yla kazanacakt›r! ‹stedi¤imizi kan›tlad›k.
Kan›t›m›z› flöyle özetleyebiliriz:
1) Çeliflki elde edilecek varsay›m: n × m’lik oyunu Ahmet ne
oynarsa oynas›n kaybediyor.
2) Demek ki bütün X-oyunlar›n› birinci oyuncu kazan›yor.
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3) Ahmet, ilk hamlesinde (n, m) noktas›n› seçsin.
4) Birol, önüne gelen bu oyunu bir X-oyununa dönüfltürmek zorundad›r.
5) fiimdi Ahmet bu X-oyununun birinci oyuncusu olacakt›r
ve (2)’ye göre kazanacakt›r.
6) Demek ki Ahmet, n × m’lik oyunu kazan›r. Varsay›m›m›zla çelifltik. Sonuç: Varsay›m yanl›flt›r ve n × m’lik oyunu
Ahmet kazan›r.
Dördüncü Soru. E¤er nm > 1 ise, n × m’lik oyunlar›n› birinci oyuncunun kazand›¤›n› biliyoruz. Birinci oyuncu bu oyunlar› kazanmak için nas›l oynamal›d›r?
Dördüncü Sorunun Yan›t›. Bilmiyorum.
Öte yandan, belli bir n × m’lik oyunun stratejisi bulunabilir. Örne¤in, 5 × 7, 8 × 4 gibi oyunlar›n stratejisi biraz zaman
alsa da bulunabilir. Ama genel olarak n × m’lik oyunlar›n stratejisini bilmiyorum. Kimsenin bildi¤ini de sanm›yorum.
Beflinci Soru. Oyuna bir öncekifl sayfadaki son flekille bafllarsak kim kazan›r? Bunu da bilmiyorum...
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