Düello

ki matematikçi bir teoremde anlaflamay›p tabancayla düello
etmeye karar verirler... Olacak ifl mi! Ama hikâyede oluyor
iflte... Oldukça uzak bir mesafeden yavafl yavafl birbirlerine
do¤ru yaklafl›rlar... ‹kisinin de tabancas›nda birer mermi vard›r. Yani teti¤i çektiler mi vurmalar› gerekiyor; biri atefl edip de
tutturamazsa, di¤eri korkusuzca yaklafl›r ve hasm›n›n beynine
tabancay› dayay›p dan diye kurflunu s›kar! Dolay›s›yla çok
uzaktan atefl etmemeli, yoksa tutturamama, dolay›s›yla öldürülme olas›l›¤› artar. Ama atefl etmek için de çok beklememeli,
yoksa has›m çok yaklaflabilir ve k›sa mesafeden vurulma olas›l›¤› artar. Demek ki ne çok uzaktan ne de çok yak›ndan teti¤i
çekmeli.
Peki, ya ne zaman çekmeli teti¤i?
Matematikçilerimizin niflanc›l›ktaki ustal›klar› farkl› olabilir.
Ama her ikisinin de çok uzaktan vurma olas›l›¤› düflüktür, hatta
çok çok uzaktan mermi yerine ulaflmayaca¤›ndan bu olas›l›k 0’a
iner. Öte yandan çok yak›ndan vurma olas›l›¤› yüzdeyüze yak›nd›r, hatta 0 metreden yüzdeyüz (yani 1) olas›l›kla att›klar›n› vururlar. Mesafe küçüldükçe vurma olas›l›¤› artar elbet.
Vurma olas›l›¤› mesafeye göre de¤iflti¤ine göre, vurma olas›l›¤›n› mesafenin bir fonksiyonu olarak yazabiliriz. Matema-
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tikçilerimize A ve B ad›n› verelim. Diyelim A’n›n x kilometreden B’yi vurma olas›l›¤› a(x), B’nin x kilometreden A’y› vurma
olas›l›¤› da b(x). Elbette, a(x) ve b(x) say›lar› 0’la 1 aras›nda de¤iflmek zorundalar, ayr›ca,
a(0) = b(0) = 1
dir ve bir tabanca 10 km uza¤a mermi yollayamayaca¤›na göre,
a(10) = b(10) = 0
d›r. Sonra, x artt›kça, a(x) ve b(x) azal›rlar. Örne¤in, 0’la 10
km aras›nda,
a(x) = (10 – x)/10
b(x) = (100 – x2)/100
olabilir.

1
mesafe (km)
10
a(x) fonksiyonun grafi¤i

A ve B birbirlerinin ne derece iyi niflanc› oldu¤unu biliyorlar. Yani her ikisi de a ve b fonksiyonlar›n›n fark›nda. Ve elbette birbirlerinin iyi matematikçi oldu¤unu da biliyorlar. A ve B,
birbirlerine ne kadar yaklaflt›klar›nda teti¤i çekmeleri gerekir?
Yan›t›n kolay olmad›¤›n› kabul etmeliyim.
Kan›tlamak istedi¤im önermeyi yazaca¤›m, ama önce bir
iki tan›m.
a(x) + b(x) fonksiyonu 0’da 2 de¤erini al›r, x büyüdükçe
fonksiyonun x’te ald›¤› de¤er gittikçe küçülür ve bir süre sonra
0 olur. Demek ki bu fonksiyon, bir zaman sonra 1 de¤erini almak zorundad›r (2’den 0’a do¤ru azal›rken 1’den geçmek zorundad›r.)
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a(x) + b(x) = 1
denkleminin çözümüne u diyelim. Demek ki,
a(u) + b(u) = 1.
u’nun bir mesafe oldu¤unu unutmayal›m. u’dan büyük mesafelere uzak diyelim, u’dan yak›n mesafelere de yak›n. Örne¤in, “A yak›ndan teti¤i çekti” demek, “A, teti¤i u’dan daha yak›n bir mesafeden çekti” demektir.
fiu önermeyi kan›tlamaya çal›flaca¤›m: Hayatta kalabilmek
için A ve B ne yak›ndan ne de uzaktan teti¤i çekmeliler, her ikisi de u mesafesinden teti¤i çekmeliler.
Düflünmeye bafll›yoruz1. Dikkat!
Diyelim, A, x mesafesinden, B de y mesafesinden atefl etmeye karar verdi. A’n›n ve B’nin hayatta kalma olas›l›klar›n› hesaplayal›m. Üç olas›l›k var. Ya x < y, ya y = x, ya da y < x. Her
üç olas›l›¤› da ayr› ayr› irdelememiz gerekir.
E¤er x < y ise, yani B, A’dan daha büyük bir mesafeden atefl
etmeye karar vermiflse, bir baflka deyiflle, önce B atefl edecekse,
b(y) olas›l›kla A ölecek ve B yaflayacakt›r. Demek ki, bu durumda, A, 1 – b(y) olas›l›kla yaflayacakt›r.
Bunun gibi, e¤er y < x ise, önce A atefl eder ve A, a(x) olas›l›kla yaflar. B ise, 1 – a(x) olas›l›kla yaflar.
E¤er x = y ise, her ikisi de ayn› anda atefl ederler. Bu durumda, A, 1 – b(y) olas›l›kla yaflar ve B, 1 – a(x) olas›l›kla yaflar.
Bu sonuçlar› bir tablo biçimine sokal›m:
A’n›n yaflama olas›l›¤› B’nin yaflama olas›l›¤›
x<y
1 – b(y)
b(y)
x=y
1 – b(y)
1 – a(x)
y<x
a(x)
1 – a(x)
A, yaflama olas›l›¤›n› art›rmak istiyor. Bu yüzden A, x’i dikkatli seçmek zorunda. Ama A, y’yi etkileyemez, y’yi B seçiyor.
1

Do¤rusunu söylemek gerekirse afla¤›daki aç›klamalar›mdan hiç memnun de¤ilim. Aç›klamalar›m› okuyup anlamaktansa, yeni bafltan düflünmek benim için
daha kolay oluyor. Okura da sal›k veririm. Bir okuyup iki düflünsün.
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fiimdi A’y› düflündürtelim. A, y’ye hükmedemedi¤inden y’yi sabit kabul etmek
zorunda.
A’n›n yaflama olas›l›¤› yukardaki tablonun birinci
sütununda verilmifl: E¤er x,
y’den küçükeflitse, bu olas›l›k
1 – b(y)’ye eflit; e¤er x, y’den
büyükse bu olas›l›k a(x)’e eflit. A, bu de¤erlerin en büyü¤ünü seçmek ister, yani A, x’i öyle seçmelidir ki, bu olas›l›k en büyük olsun. a(x) azalan bir fonksiyon oldu¤undan, yukardaki birinci
sütuna bakt›¤›m›zda, A’n›n yaflama olas›l›¤›n› art›ran x’in flu oldu¤unu görürüz:
E¤er 1 – b(y) < a(y) ise, x, y’den birazc›k, çok az›c›k büyük
olmal›2; yani A, teti¤i B’den hemen önce çekmeli. Bu durumda
A’n›n hayatta kalma olas›l›¤›, a(y)’den birazc›k fazlad›r. B’nin
hayatta kalma olas›l›¤›ysa 1 – a(y)’den biraz azd›r. Bu iki olas›l›¤› a(y) ve 1 – a(y) olarak alabiliriz.
Öte yandan 1 – b(y) a(y) ise, x, y’den küçük ya da y’ye eflit
olmal› ki A yaflama flans›n› art›rs›n. Bu durumda x’in kaç oldu¤u önemli de¤il, yeter ki y’yi aflmas›n. O zaman A’n›n hayatta
kalma olas›l›¤› 1 – b(y), B’nin hayatta kalma olas›l›¤› b(y)’dir.
Bunlar› A düflünüyor. B de A’n›n bunlar› düflündü¤ünü biliyor. B, A’n›n çözümlemesine (analizine) bakarak, kendi yaflama flans›n›n,
e¤er 1 – b(y) < a(y) ise 1 – a(y)
e¤er 1 – b(y) a(y) ise b(y)
olaca¤›n› biliyor. Yani,
e¤er 1 < a(y) + b(y) ise 1 – a(y)
2

Çünkü a(x) azalan bir fonksiyon ve y < x oldu¤unda a(x)’in alabilece¤i en
büyük de¤er a(y).
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e¤er 1 a(y) + b(y) ise b(y)
olaca¤›n› biliyor. B, y’yi öyle seçmeli ki, yukardaki de¤er en büyük olsun.
Yukarda tan›mlad›¤›m›z u mesafesini an›msayal›m. u
mesafesi, a(x) + b(x) azalan fonksiyonunu 1’e eflitleyen x de¤eridir. Dolay›s›yla, B’nin yaflama olas›l›¤› flöyle de ifade edilebilir:
e¤er y < u ise 1 – a(y)
e¤er u y ise b(y).
B’nin seçimi ne olmal›? Yukardaki fonksiyonu çizelim. (Bu
arada, 1 – a(y) artan, b(y) de azalan bir fonksiyondur):

1
1! a(y) fonksiyonu
b(y) fonksiyonu
u

y (mesafe)

fiekilden de görüldü¤ü üzere, 1 – a(y) e¤risiyle b(y) e¤risinin
kesiflti¤i noktada, B’nin yaflama olas›l›¤› en büyüktür, yani B,
u mesafesinde atefl etmelidir.
Peki ya A? O ne zaman atefl etmelidir? Ayn› çözümlemeyi B
yerine A için de yapabiliriz. A, 1 – b(x) e¤risiyle a(x) e¤risinin
kesiflti¤i noktada, yani u mesafesinde atefl etmelidir.
Her iki matematikçi de u mesafesinden atefl etmelidir!
Allah her ikisini de korusun!
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