Böyle de Oyun Olur mu?

u yaz›daki oyun bir küme bilyeyle ve iki oyuncu aras›nda
oynan›yor. ‹ki oyuncunun önüne bir küme bilye konuyor.
Birinci oyuncu bu kümeyi ikiye ay›rmak zorunda. ‹stedi¤i gibi
ay›rabilir. Böylece oyunda iki bilye kümesi olur. fiimdi s›ra ikinci oyuncuda. ‹kinci oyuncu bu iki bilye kümesinden birini ikiye
ay›r›r. Oyun böylece sürer. Tek bilyelik kümeler ikiye ayr›lamaz
elbet. Ay›racak kümesi kalmayan, yani hamle yapamayan oyuncu oyunu kaybeder.
Diyelim oyuna 5 bilyelik bir kümeyle baflland›. Birinci oyuncu bu kümeyi 2 bilyelik ve 3 bilyelik olarak iki kümeye ay›rabilir.
Bu durumu (2,3) olarak gösterelim. fiimdi s›ra ikinci oyuncuda.
‹kinci oyuncu 2 bilyelik kümeyi ikiye ay›r›p oyunu (1, 1, 3) durumuna sokabilir. S›ra birinci oyuncuda. Birinci oyuncunun pek seçene¤i yok; üç bilyelik kümeyi ikiye ay›r›p oyunu (1, 1, 1, 2) durumuna sokacak. ‹kinci oyuncu da 2 bilyelik kümeyi ikiye ay›r›p
oyunu (1, 1, 1, 1, 1) durumuna sokacak. Birinci oyuncuya hamle kalmad›. Demek ki birinci oyuncu oyunu kaybetti.
Bu oyunu kim ve nas›l oynayarak kazan›r? ‹ki oyuncudan
birini kazand›ran iyi bir strateji var m›?
Diyelim a tane bilyemiz var. Oyun en çok kaç hamle sürebilir? Oyun nas›l oynan›rsa oynans›n, oyunun a – 1 hamle sü-
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rece¤ini savl›yorum. Yani oyun, nas›l oynan›rsa oynans›n, toplam bilye say›s›ndan bir eksik hamlede biter. Sav›m› hemen kan›tlayay›m.
Birinci Kan›t: Sav›m› tümevar›mla kan›tlayaca¤›m; bilye say›s›, yani a üzerine tümevar›mla1... Önce a = 1 olsun. Yani 1 bilyelik bir kümemizin oldu¤unu varsayal›m. Birinci oyuncu daha
oyuna bafllayamadan kaybeder. Demek ki bu oyun 0 hamle, yani a – 1 hamle sürer. E¤er a = 1 ise, oyunun a – 1 hamle sürece¤ini kan›tlad›k.
fiimdi a > 1 olsun. Tümevar›m varsay›m›m›za göre, a’dan az
bilyesi olan oyunlar, nas›l oynan›rlarsa oynans›nlar, bilye say›s›ndan bir eksik hamle sürerler. Birinci oyuncu ilk hamlesini yapt›. a
bilyelik kümeyi iki kümeye ay›rd›. Diyelim birinci kümede b tane,
ikinci kümede c tane bilye b›rakt›. Demek ki oyun (a) oyunundan
(b,c) oyununa dönüfltü. b + c = a elbet, bilye say›m›z de¤iflmedi...
fiimdi önümüzde iki oyun var. Biri b bilyelik, öbürü c bilyelik. b
ve c say›lar› a’dan küçük olduklar›ndan -tümevar›m varsay›m›m›za göre- b kümelik oyun b – 1 hamle, c kümelik oyunsa c – 1
hamle sürer. Oyunu a oyunundan (b, c) oyununa dönüfltüren ilk
hamle zaten yap›lm›flt›. Demek ki toplam 1 + (b – 1) + (c – 1)
hamlede oyun bitecek. Bu toplam› hesaplamak oldukça kolay:
1 + (b – 1) + (c – 1) = b + c – 1 = a – 1,
çünkü b + c = a. Demek ki b ve c ne olurlarsa olsunlar, oyun
a – 1 hamlede bitecek. Bizim de kan›tlamak istedi¤imiz buydu.
‹kinci Kan›t: a bilyeyi yanyana dizelim. ‹kiye ay›raca¤›m›z
yere bir çubuk yerlefltirelim. ‹kinci oyuncu da öyle yaps›n. Çubuk konacak a – 1 yer vard›r! Kan›t bitmifltir.
■
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“Sonsuz ‹nifl ve Sonsuz Ç›k›fl” yaz›s›nda (sayfa 63) aç›klanm›flt›r tümevar›mla kan›t yöntemi.
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Dolay›s›yla, a bilyelik oyunu, e¤er a çiftse birinci oyuncu,
tekse ikinci oyuncu kazan›r. Oyuncular nas›l oynarlarsa oynas›nlar... Düflünmelerine gerek yok. Ama düflünmelerine gerek olmad›¤›n› bulmak için düflünmek zorunda kald›k! Bay›l›r›m bu tür oyunlara...
Bu oyuna biraz tuz biber ekleyelim, yeni bir kural getirelim:
Oyuncular bilyeleri tam ortadan ikiye ay›ramas›nlar. Örne¤in
12 bilyelik bir bilye kumesi iki tane alt›l›k kümeye dönüfltürülemesin. Bu yeni oyun çok daha ilginç. E¤er n = 1, 2, 4, 7, 10, 20,
23, 26 ise, ikinci oyuncunun kazanan stratejisini oldu¤unu arkadafllar›mla hesaplad›k. E¤er n < 28 ise ve n yukardaki say›lardan birine eflit de¤ilse, birinci oyuncunun kazanan stratejisi vard›r. Bundan baflka bu oyun üzerine pek bir fley bilmiyorum.

71

