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s›nda net bir çizgi olmamas›, yirmi dört heceyle tan›mlanamayan en küçük say›n›n s›rr›... Aradaki
boﬂluklarda neler var acaba?
Yukardaki paradokslar› matemati¤e taﬂ›maya
çal›ﬂal›m, ki paradokslar›n nereden kaynakland›¤›n› anlayal›m. Sonluyla sonsuz aras›ndaki s›n›r› bulmaya çal›ﬂal›m. Sonlu kümelerle sonsuz kümeler
aras›nda s›n›r var m›d›r örne¤in? Sonsuz bir küme
alal›m, sözgelimi do¤al say›lar kümesi N’yi. N kümesi sonsuz ama sonlu altkümelerin birleﬂimi: {0},
{0, 1}, {0, 1, 2},... sonlu kümelerini birleﬂtirirsek
sonsuz kümeyi elde ederiz. Sonludan sonsuza belli
bir ad›mda geçilmiyor, yani sonlu kümeleri teker
teker birleﬂtirince her ad›mda sonlu küme elde ediyoruz, sadece en “sonda” (ki en son ad›m yok)
sonsuz küme elde ediliyor. Sonluyla sonsuz aras›nda bir s›n›r yok.
Tabii yukardaki paradoksalarda edebiyat söz
konusu, matematik de¤il. Baﬂka türlü de olamaz.

Bugünkü matematikte bugüne dek bir paradoks
bulunamam›ﬂ. Paradoksu matematik d›ﬂ›nda aramak gerekir.
“Edebiyat” ﬂurada: boﬂ ya da dolu olma, ilginç
olma ya da olmama, akla gelme ya da gelmeme, tan›mlanma ya da tan›mlanamama gibi terimleri
kuﬂkuya yer vermeyecek biçimde tan›mlamadan en
geniﬂ gündelik anlamlar›yla kulland›k. Yani sezgilerimize dayand›k ve iki z›t kavram›n aras›nda belirli bir s›n›r oldu¤unu varsayd›k. Bir tabureyi büyültürseniz bir zaman sonra tabure taburelikten ç›k›p masa olur. Tabure tam ne zaman taburelikten
ç›k›p masa oldu¤u bilinmez. Tabureyle masa aras›nda belirlenmiﬂ bir s›n›r yoktur.
Çok tehlikelidir sezgiler. Yararl›d›r ancak tehlikelidir. Tehlikesini bile bile sezin! ♥
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ferleri önünde olduklar› için görebilecek. Onun
önündeki ikinci kiﬂi, birinci ve kendininki hariç
tüm mi¤ferlerin rengini görecek… En öndeki do¤al
olarak kendininki de dahil hiçbir mi¤fer göremeyecek. En arkadan baﬂlayarak herkes kendi baﬂ›ndaki mi¤ferin rengini teker teker tahmin etmeye çal›ﬂacak. Bir dakika
içinde cevap vermeyen,
ya da yanl›ﬂ bilen öldürülecek. Bilen kurtulacak. Arkan›zdakilerin
yan›tlar›n› hepiniz duyacaks›n›z. Size bir gece
veriyorum, en fazla kiﬂiyi kurtaracak bir yöntem geliﬂtirip aran›zda
anlaﬂ›n, plan belirleyin...
Yetiﬂkin köylü say›s› n ise, Cengiz Han’›n oyununun kurallar›na uyarak en çok kiﬂiyi kesinlikle
kurtaracak yöntem nedir? Bu yöntemle kesinlikle
kurtar›lacak kiﬂi say›s› n cinsinden nedir? ♥

engiz Han’›n kuvvetleri bir köyü ele geçirirler. Yaﬂayanlar›n›n zekâs›yla ünlü olan
bu köyü merak eden Han, bizzat kendi gelip köylülerin zekâlar›n› s›navdan geçirmeye karar
verir. Köy halk›n› meydanda toplay›p ﬂu uzun konuﬂmay› yapar:
– Hepinizi öldürebilirim, ama zekân›zla
kurtulma ﬂans› verece¤im size. Yar›n sabah ﬂafakla birlikte tüm köy
yetiﬂkinleri gözleri ba¤lanarak tek s›ra oluﬂturulacak. Hepsine birer
mi¤fer giydirilecek. Mi¤ferler üç renk olacak: beyaz, mavi ve siyah. Her
renk mi¤ferden elimizde s›n›rs›z say›da var ve mi¤ferler tamamen rastgele giydirilecek. Herkesin mi¤feri giydirilip gözleri aç›lacak. Bu durumda, tek s›ran›n en arkas›ndaki kendininki hariç bütün mi¤-
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