Tuhaf Bir Buluflma

las›l›k kuram› ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit
ve zevklidir. ABD’de kimi okullarda 9 yafl›ndaki çocuklara bile okutuluyor olas›l›k kuram›. Basit olas›l›k kuram›n› anlamak ve bundan zevk almak için kesirli say›larla dört ifllemi
yapabilmek yeterlidir. Baflka bir fleye gerek yoktur. Ha, birkaç
zar ve biraz bozuk para da gerekebilir. Bu kadarc›k gereçle s›n›flarda harikalar yarat›labilir.
Hatta, kesirli say›lar› çocuklara anlatmak için olas›l›k kuram› araç olarak da kullan›labilir. Örne¤in s›n›fta ö¤renciler har›l har›l yaz›-tura atabilirler ve böylece “%50” kavram›n› çok
rahat kavrayabilirler, yani 1/2 say›s›n› kendi kendilerine keflfedebilirler. Ya da zar atarlar ve 1/3, 1/6 gibi kesirli say›lara ulafl›rlar. Olas›l›k kuram›n› çocuklara anlatmak için ne güzel
oyunlar oynanabilir s›n›fta.
‹lk ve ortaokullarda sonlu olas›l›k kuram› okutulabilir ancak. Nedir sonlu olas›l›k kuram›? Sonlu olas›l›k kuram›nda
“olay” say›s› sonludur. Örne¤in bir kez yaz›-tura at›ld›¤›nda
iki olay vard›r: “yaz›” olay› ve “tura” olay›. Bir kez zar at›ld›¤›ndaysa alt› olay vard›r. ‹ki kez zar at›ld›¤›nda 21 olay vard›r
(36 de¤il, çünkü, örne¤in, 2-1 ve 1-2 ayn› olaylard›r.) Genellikle yaz›-tura ve zar oyunlar› sonlu olas›l›k kuram›na girer, çünkü olay say›s› sonludur.
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Üç kez yaz›–tura at›ld›¤›nda tam iki kez yaz› gelme olas›l›¤› 3/8’dir örne¤in, çünkü sekiz olay vard›r:
YYT •
YTY •
YTT
TYY •
TYT
TTY
TTT
ve herbirinin gerçekleflme olas›l›¤› ayn›d›r ve bunlardan üçünde tam iki tane yaz› (Y) vard›r. Bu, kolayl›kla bir ilkokul çocu¤una anlat›labilir.
Bir de sonsuz olas›l›k kuram› vard›r.
Örne¤in, “rastgele bir do¤al say›n›n çift olma olas›l›¤› kaçt›r?” sorusu sonsuz olas›l›k
kuram›na girer, çünkü bu soruda olay kümesi do¤al say›lard›r ve sonsuz tane do¤al
say› vard›r. Sorunun yan›t› 1/2’dir elbet,
çünkü herkesin bildi¤i gibi do¤al say›lar›n
“yar›s›” çift, “yar›s›” tektir. Her ne denli
bu soru basitse de(!), sonsuz olas›l›k kuram›nda çok zor (ama zor oldu¤u kadar da
e¤lenceli) sorular da vard›r. ‹flte o güzel sorulardan biri:
‹ki arkadafl Taksim Meydan›’nda buluflmaya
karar verirler. Her ikisi de saat 12’yle 13 aras›nda
herhangi bir anda Taksim Meydan›’na gelecekler,
on befl dakika bekleyip gideceklerdir. Bu on befl dakika süresince birbirlerine rastlarlarsa ne âlâ, yoksa buluflamayacaklard›r. ‹ki arkadafl, yüzde kaç
olas›l›kla buluflacaklard›r?
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Bu, bir olas›l›k sorusudur elbet, ama sonlu de¤il sonsuz olas›l›k sorusudur, çünkü saat 12’yle 13 aras›nda sonsuz tane an
vard›r (en az›ndan öyle kabul edilir.)
Sorunun yan›t›n› okumadan önce önsezinizi ve sa¤duyunuzu bir s›navdan geçirin, bir tahminde bulunun. Hiç hesap yapmadan, yan›t› afla¤› yukar› bulmaya çal›fl›n. Bakal›m önseziniz
ve sa¤duyunuz ne kerte güçlü. Benimkiler pek güçlü de¤ilmifl,
tahminimde çok yan›lm›fl›m.
‹ki arkadafl saat 12’yle 13 aras› rastgele bir saatte gelecekler. Bu zaman süresini 60 santimetrelik bir do¤ru parças›yla
gösterelim. Her santimetre 1 dakikay› simgeler elbet. Bu do¤0

x

y

60

runun üstünde rastgele iki nokta seçece¤iz. Birinci nokta birinci kiflinin geldi¤i saati gösterecek, ikinci nokta ikinci kiflinin
geldi¤i saati.
E¤er iki nokta aras›ndaki uzakl›k 15’ten küçükse, iki arkadafl
buluflacaklard›r, yoksa buluflamayacaklard›r. Daha matematiksel bir deyiflle, x birinci, y ikincinin koordinat›ysa, x – y ! 15 oldu¤unda iki arkadafl buluflabilirler, yoksa buluflamazlar.
60 santimetre uzunlu¤undaki bir do¤ru parças›n›n üstünde
iki nokta seçece¤imize, her kenar› 60 santimetre olan bir karenin içinde bir nokta seçelim. Ayn› fleyi yapm›fl oluruz. Karenin
içinde seçilen noktan›n birinci koordiy
nat› birincinin geldi¤i saati, ikinci koordinat›ysa ikincinin geldi¤i saati belirler.
60
‹flte karemiz ve bu karenin içinde rast(x, y)
y
gele seçilen bir nokta:
Rastgele seçilen noktan›n koordix
natlar›na (x, y) dersek, x birincinin, y
x
60
ise ikincinin Taksim’e gelme saatidir.
Yukardaki kareden rastgele bir nokta seçmek demek, o kareye rastgele bir tafl at›p tafl›n de¤di¤i noktay› seçmek demektir.
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E¤er “birinci” Taksim’e daha erken gelirse, yani x ! y ise,
ancak y – x ! 15 oldu¤unda iki arkadafl buluflabilirler.
E¤er “ikinci” Taksim’e daha erken gelirse, yani y ! x ise,
ancak x – y ! 15 oldu¤unda iki arkadafl buluflabilirler.
Bir baflka deyiflle, ancak –15 ! x – y ! 15 oldu¤unda iki arkadafl buluflabilirler.
Demek ki, iki arkadafl›n buluflabilmeleri için, rastgele at›lan
tafl›n afla¤›daki gri bölgeye de¤mesi gerekmektedir.
(Yandaki flekildeki iki yamuk
x
do¤ru parças›, yukardan afla¤›ya do¤ru, x – y = "15 ve x – y = 15 denklem60
lerinin graf›n›n karenin içindeki parçalar›d›r.)
Karenin içine rastgele at›lan bir ta15
y fl›n, gri bölgeye rastgelme olas›l›¤› ne15
60
dir? O gri bölge alan›n›n›n, karenin
alan›na bölümüdür elbette. Karenin alan›n›n 602, yani 3600 oldu¤unu biliyoruz.
Gri bölgenin alan›n› hesaplayaca¤›m›za, geri kalan, yani beyaz alan› hesaplayal›m. Beyaz alan iki üçgenden oluflmufltur. Bu
iki üçgenin birleflimi de her kenar› 45 olan bir karedir. Demek ki
beyaz alan 452, yani 2025’tir. Dolay›s›yla gri alan 602 – 452’dir.
Hesaplayal›m: 602 – 452 = 3600 – 2025 = 1575.
Demek ki, rastgele at›lan bir tafl›n beyaz alana rastgelmesinin olas›l›¤› 1575/3600’dür, yani 7/16’d›r, bir baflka deyiflle
yüzde 43,75’tir. Yüzde elliden pek uzak say›lmaz. fiafl›las› bir
sonuç de¤il mi?
‹kinci Soru: Peki ya iki arkadafl 15 dakika yerine 20 dakika
beklemifl olsalard›, yüzde kaç olas›l›kla buluflurlard›? Yukarda
yapt›¤›m›z gibi hesaplarsak,
(602 " 402)/602 = 5/9 = 0.555
buluruz, yani %55’ten fazla.
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Son soru: ‹ki arkadafl›n karfl›laflma olas›l›¤› tam yüzde elli
olmas› için birbirlerini kaç dakika beklemeleri gerekir? Bulmak
istedi¤imiz say›ya x dersek, denklemimizi,
[602 " (60 " x)2]/602 = 1/2
olarak yazar›z. Bu denklemi çözüp kolayl›kla, x = 60 – 60/#2 $
17,75 buluruz. Demek ki iki arkadafl›n birbirlerini bu kadar
dakika (17 dakika 45 saniye afla¤› yukar›) bekleyip buluflmalar› yaz›-tura atmaya eflde¤er.
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