Tavla Üzerine Bir Soru

onlu Oyunlar yaz›m›zda sonlu oyunlardan sözetmifltik. Bu yaz›da kuramsal olarak sonsuza dek uzayabilecek ve oynand›¤›nda, yani uygulamada, bitip bitmeyece¤inden emin olmad›¤›m
bir oyundan sözedece¤iz. Hepimizin bildi¤i bir oyun bu: Tavla.
Tavla sonlu bir oyun mudur? Tavlan›n uzun sürdü¤ü olabilir, ama bugüne dek oynad›¤›n›z her tavla oyunu sona ermifltir.
Hiç yeniflemeden günlerce (bir el) tavla oynayana raslamam›fls›n›zd›r. Oysa tavla kuramsal olarak sonsuz bir oyundur. Yani kuramsal olarak sonsuza dek sürebilir. Örne¤in, her iki oyuncunun
da birer k›r›¤› ve birer kap›s› olabilir ve her iki oyuncu da (kuramsal olarak) sonsuza dek gele atabilirler. Tek bir kap›ya sonsuza dek gele atma olas›l›¤› 0’d›r elbet.
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Tavlan›n (kuramsal olarak) sonsuza dek sürebilece¤i örnekleri art›rabiliriz. Yukar›daki durumu alal›m:
Her iki oyuncunun da birer k›r›¤› var ve her ikisi de penç
(5) kap›s› d›fl›nda bütün kap›lar› alm›fllar. Bu durumda her iki
oyuncu da durmadan gele atarsa oyun sonsuza dek sürer. Durmadan sonsuza dek gele atman›n, yani hiç penç atamaman›n
olas›l›¤› - e¤er zarlar yüzde yüz olas›l›kla penç gelecek flekilde
hileli de¤ilse - s›f›rd›r1. Yani kuramsal olarak sonsuza dek gele
at›labilse bile, uygulamada at›lamaz. Kuramsal olarak sonsuz
olabilen tavla oyunu iflte bu yüzden uygulamada biter (san›yorum biter, kan›t›m yok!)
Buna benzer örnekleri ço¤altabiliriz. ‹flte bir tane daha:

Yukardaki durumda (s›ra kimde olursa olsun) her iki oyuncuya da durmadan dübefl (5–5) gelirse oyun sonsuza dek sürer.
Bunun olas›l›¤› da s›f›rd›r elbet.
Tavlan›n sonsuza dek sürebilece¤i durumlara üçüncü bir
örnek verelim. Bu örnek yukardaki örneklerden de¤iflik olacak: oyuncular isteyerek (ama gene zar›n yard›m›yla) sonsuza
dek sürdürecekler oyunu:
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Bu sav›m›n do¤rulu¤u Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar adl› yaz›dan ç›kar.
(Bkz. sayfa 131.)
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Yukardaki oyunda siyah›n bir k›r›¤› var ve zar atma s›ras›
onda. Dübefl (5–5) geldi. Diyelim, siyah, k›r›k pulu dört kez 5 oynad›: Beyaz›n penç hanesindeki pulunu k›r›p kendi penç hanesine yatt›. Do¤ru hamle bu de¤il ama varsayal›m ki siyah böyle oynad›. fiimdi s›ra beyazda. Beyaza da dübefl gelsin ve beyaz da k›r›k tafl›n› dört kez 5 oynas›n. Bundan sonra her iki oyuncuya
durmadan dübefl gelsin ve yukardaki hamleleri yinelesinler.
Oyun sonsuza dek sürer. Ama hile yap›lmadan sonsuza dek dübefl gelme olas›l›¤› da s›f›rd›r.
Tavla - en az›ndan kuramsal ve varsay›msal olarak - çeflitli
biçimlerde sonsuza dek sürebilir:
1) Yukardaki ilk iki örnekte oldu¤u gibi oyuncular›n bir seçene¤i olmayabilir, oyuncular ne oynarlarsa oynas›nlar oyun
sonsuza dek sürebilir.
2) Yukardaki üçüncü örnekte oldu¤u gibi oyuncular bilerek
ve isteyerek oyunu sonsuza dek sürdürebilirler.
Bir de flu ayr›m› yapabiliriz:
a) Yukardaki her üç örnekte de oldu¤u gibi oyunun sonsuza dek sürmesi için oyuncular zardan yard›m beklerler. Zar istedikleri gibi gelmezse, oyun sonsuza dek süremez.
b) Zar ne gelirse gelsin, oyun sonsuza dek sürebilir.
‹lk iki örnek 1a fl›kk›n›n, üçüncü örnekse 2a fl›kk›n›n olabilece¤ini göstermektedir. a fl›kk›n›n olas›l›¤› s›f›rd›r, yani zarlar›n sonsuza dek istedi¤imiz gibi gelme olas›l›¤› s›f›rd›r. Dolay›-
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s›yla 1b ve 2b fl›klar› üzerine yo¤unlaflmak yeterlidir.
1b fl›kk›na bir örnek vermeye çal›flay›m (baflaramayaca¤›m,
ama deneyece¤im.) ‹ki oyuncu da alt› kap›y› alm›fl olsalar ve
her iki oyuncunun da birer k›r›¤› olsa, oyun sonsuza dek sürer.
Ama tavlada (hile yapmadan) bu duruma eriflilmez. Neden eriflilmedi¤inin kan›t›n› okura b›rak›yoruz.
1b ve 2b fl›klar› tavlada olabilir mi? Bilmiyorum. 1b fl›kk›n›n olmamas› “gerekti¤ini” deneyimle biliyoruz. Çünkü oynad›¤›m›z her tavla oyunu bitmifltir. Tavla genellikle on on befl
dakikada, bilemediniz bir saatte biter. Tavla oyununun sonlu
oldu¤unu deneyimle biliyoruz. Ancak bunun matematiksel kan›t›n› vermedikçe tavla oyununun hep bitece¤ini matematiksel
kesinlikle söyleyemeyiz. Önsezimiz ve deneyimimiz 1b fl›kk›n›n
olamayaca¤›n› söylüyor. Ama önsezilerimizden öteye gitmeli ve
bunun matematiksel bir kan›t›n› vermeliyiz. Önsezi, matemati¤in vazgeçilmez ö¤elerindendir ama yeterli de¤ildir.
Genellikle, matematikçi kan›tlayaca¤› teoremden önce kendi emin olur. Bunun yolu da önseziden geçer. Matematikçi sezgiyle vard›¤› sonucu daha sonra biçimsellefltirmelidir, yani sonucun matematiksel bir kan›t›n› bulmal›d›r. Öyle ki, bu biçimsel kan›t› okuyan hiç kimse kan›t›n do¤rulu¤undan en küçük
bir kuflku duymas›n.
2b fl›kk›n›n olamayaca¤›n› söylemek pek kolay de¤il. Bir arkadafl›n›zla anlafl›n ve oyunu bitirmemeye çal›flarak tavla oynay›n. Örne¤in ikiniz de s›k s›k aç›k verin. Kazanmak için oynamay›n. Kaybetmek için de oynamay›n. Yaln›zca oyunu sonsuza dek sürdürmek için oynay›n. Göreceksiniz ki yeterince zaman›n›z olsa nerdeyse baflaracaks›n›z2.
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Bu yaz›y› okuyan bir arkadafl›m, tavlan›n bitip bitmeyece¤i konusunu babas›na açm›fl. Arkadafl›m›n babas›, tavlan›n her zaman -her iki oyuncu da kazanmak için oynasa bile- bitemeyece¤ine inanabilece¤ini söylemifl. Çünkü, bir
gün, çok uzun süren, hiç de bitece¤e benzemeyen ve yar›da b›rakmak zorunda kald›¤› bir tavla oyunu oynam›fl.
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