Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Geçen Say›m›z›n Baz› Sorular›n›n Yan›tlar›
kazanacaklar›n› bildiklerinden kabul etmek zorundalar. Bu durumda paylaﬂ›m 0-98-0-1-1 olur.
1 bunu bildi¤inden, 3’e bir alt›n verir, ya 4’e ya da
5’e iki alt›n verir (ikisinden birine) ve geri kalan
97 alt›n› cebine atmak ister. Bu durumda paylaﬂ›m
97-0-1-0-2 ya da 97-0-1-2-0 olur. Demek ki 1 bu
paylaﬂ›m› önerir ve bu paylaﬂ›m – korsanlar ak›ll›ysa – kabul edilir.
E¤er %50-%50 oylamada öneri kabul edilmiyorsa: Diyelim geriye sadece 4 ve 5 kald› (1, 2, 3
denize at›ld›). 4 ne önerirse önersin, 5 öneriyi kabul etmez, 4’ü denize atar ve böylece 100 alt›n› cebine indirir. Dolay›s›yla 4, merhamete gelecegini
umarak, tüm paray› 5’e vermesi gerekir. Ama – neme laz›m − o aﬂamaya gelinmese 4 için daha iyi
olur. Bu yüzden, 4, 3’ün önerece¤i her türlü paylaﬂ›m› kabul etmek zorundad›r. Ama 5, 3 ne önerirse önersin önerisini kabul etmezse tüm alt›nlar› cebine indirece¤inden emindir. 3 bunu bildi¤inden,
önerme s›ras› kendisine geldi¤inde 100 alt›n›n hepsini birden 5’e verir, ondan merhamet umarak...
Ama 3, bu duruma gelmek istemez. 4 de istemez. 2
bunu bildi¤inden, 3 ve 4’ün tüm önerileri kabul
edece¤ini de bilir. Dolay›s›yla tüm alt›nlar› kendi
al›r, öbürlerine nanay verir. 5 bu öneriyi kabul etmese bile 3 ve 4 kabul ettiklerinden, bu paylaﬂ›m
kabul edilir. Demek bu aﬂamaya gelindi¤inde paylaﬂ›m 0-100-0-0-0 oluyor. 1 bunu bildi¤inden, 3, 4
ve 5’e birer alt›n önerir, geri kalan 97 alt›n› kendi
almak ister. 2 bu öneriyi kabul etmese de 3, 4 ve 5
s›f›r alt›n› bir alt›na ye¤lediklerinden 1’in bu önerisini kabul ederler. Demek ki 1 numaral› korsan 970-1-1-1 paylaﬂ›m›n› önerir.
Not: Bu çözüm korsanlar›n bu kadarc›k analiz
yapacak kadar ak›ll› olduklar›n› varsay›yor. Bu kadarc›k akl› olan korsanlar benim bildi¤im 4’e 1 oyla kurallar› böyle olan bir oyunu oynamazlar.
Okur Yan›tlar›: Z. Emir Özer ve Ça¤lar
Yal›’n›n düﬂünüﬂ biçimleri genel olarak do¤ru ama
kan›mca bir ayr›nt›y› atlay›p yanl›ﬂ sonuca varm›ﬂlar. Oylaman›n teklifin kabul edilmesi için mutlak
ço¤unlu¤un gerekti¤i varsay›m›yla düﬂünmüﬂler
önce. ﬁöyle düﬂünmüﬂler:

Yan›tlamad›¤›m›z sorular aﬂa¤›daki nedenlerden birinden dolay› yan›tlanmam›ﬂt›r:
1. Soru al›ﬂt›rma sorusudur ve yan›t› ya kolayd›r ya da okurun yan›tlamas› gerekir.
2. Yan›t› biz de bilmiyoruzdur.
3. Soru gözümüzden kaçm›ﬂt›r.
4. Yerimiz yoktur.
5. Okurlar o güzelim soruya ilgi göstermemiﬂtir.
Korsanlar sorusu, sayfa 4.
Soru. Adlar› 1, 2, 3, 4, 5 olan beﬂ ak›ll› korsan
100 alt›n bulmuﬂlar. Bu 100 alt›n› korsanlar ﬂu
yöntemle paylaﬂacaklar: En küçük numaral› korsandan baﬂlayarak, her korsan s›ras› geldi¤inde bir
paylaﬂ›m önerecek. Öbür korsanlar paylaﬂ›m› kabul edip etmediklerine dair oy kullanacaklar. E¤er
paylaﬂ›m oyçoklu¤uyla kabul edilirse oyun bitecek.
E¤er paylaﬂ›m kabul edilmezse paylaﬂ›m› öneren
korsan denize at›lacak ve paylaﬂ›m önerme s›ras›
bir sonraki korsana geçecek. Birinci korsan nas›l
bir paylaﬂ›m önermelidir?
Yan›t: Soruda %50-%50 oylama halinde önerinin kabul edilip edilmeyece¤i söylenmiyor. ‹ki seçenek var. Ya %50-%50 oylama halinde öneriyi
yapan korsan›n önerisi kabul edilecektir ya da o
korsan denize at›lacakt›r.
E¤er %50-%50 oylamada öneri kabul ediliyorsa: Diyelim geriye sadece 4 ve 5 kald› (1, 2, 3
denize at›ld›.) 4 ne önerirse önersin, 5 öneriyi kabul etmez, 4’ü denize atar ve böylece 100 alt›n› cebine indirir. Dolay›s›yla 4, merhamete gelece¤ini
umarak, tüm paray› 5’e vermesi gerekir. Ama –
neme laz›m − o aﬂamaya gelinmese 4 için daha iyi
olur. Bu yüzden, 4, 3’ün önerece¤i her türlü paylaﬂ›m› kabul etmek zorundad›r. 3 bunu bildi¤inden, önerme s›ras› kendisine geldi¤inde 100 alt›n›
kendi almak ister, öbür ikisine nanay verir. 5 bunu kabul etmez elbet, ama olsun, 4 hayatta kalabilmek için kabul etmek zorunda. Demek bu aﬂamaya gelindi¤inde paylaﬂ›m 0-0-100-0-0 oluyor. 2
bunu bildi¤inden, 4 ve 5’e birer alt›n önerir, geri
kalan 98 alt›n› kendi almak ister. 3 bu paylaﬂ›m›
kabul etmez elbet ama, 4 ve 5 hiç yoktan bir alt›n
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S›ra 4’e gelince 4’ün önerisi 100 alt›n› do¤rudan 5’e vermek olacakt›r. [Not: 5 gene de 4’ü denize atabilir, nas›l olsa alt›nlar kendisinde kalacak]
Çünkü, e¤er bir alt›n› bile kendine al›rsa 5 kabul
etmeyecek ve 4’ü öldürerek 100 alt›n› alacakt›r. 4
ölmektense 100 alt›n› 5’e verecektir.
S›ra 3’e geldi¤inde, 3’ün iki olumlu oya ihtiyac› vard›r. O zaman 3’ün en iyi önerisi 100 alt›n› 5’e
vermektir. Çünkü, 4 zaten her türlü 0 alt›n alaca¤›
için kabul edecek, 5 de her türlü yüz alt›n› alaca¤›
için olumlu oy kullanacakt›r.
S›ra 2’ye geldi¤inde: 2’nin üç oydan ikisini almas› gerekmektedir. 2’nin en iyi önerisi 3’e 1 alt›n,
4’e 1 alt›n, 5’e 0 alt›n ve kendine 98 alt›n almakt›r... ‹ﬂte kan›mca burada bir hata var. 3 ve 4 s›f›r
alt›n› da kabul etmek zorundalar, çünkü kabul etmezlerse s›ra 3’e gelecek ve 5 merhamete gelmeyip
3’ü ve 4’ü denize atma ﬂans›na sahip olacakt›r.
Analizin gerisi do¤ru. Bu iki okurumuza birer kitap arma¤an edece¤iz.
Tolga Karayayla sadece mutlak ço¤unluk durumunda düﬂünmüﬂ ve aynen yukardaki hatay›
yapm›ﬂ. Tolga Karayayla’ya gene de bir kitap arma¤an ediyoruz.
Ayd›n Baleko¤lu’nun yan›t› do¤ru, ancak Ayd›n
Baleko¤lu da sadece mutlak ço¤unluk varsay›m›nda
düﬂünmüﬂ. Bir kitap da Ayd›n Baleko¤lu’na...

Ayn› yaz›da, e¤er n = m +1 ise (*) formülünden hangi ilginç sonucun ç›kaca¤›n› sorulmuﬂtu.
Yan›tl›yoruz:
m + 1 ö¤esi olan bir A kümesinden m ö¤esi
olan bir B kümesine giden kaç örten fonksiyon oldu¤unu bir baﬂka yöntemle hesaplayal›m. Örten
bir fonksiyon alt›nda, A’n›n iki eleman› B’nin ayn›
eleman›na gitmek zorundad›r ve A’n›n geri kalan
m – 1 eleman› B’nin geri kalan m – 1 eleman›na
bir eﬂleme biçiminde gider. Demek ki A’dan B’ye
giden örten fonksiyon say›s›,

 m + 1  m 
m ×(m + 1)!

   (m − 1)! =
2
2
1

 
dir (A’dan iki eleman, B’den bir eleman seçtik ve
geri kalan m – 1 eleman aras›nda bir eﬂleme bulduk). Dolay›s›yla,
m

 

Sonsuzu Saymak, sayfa 15.
Bu say›daki Do¤an Bilge’nin “R2 ile R Aras›nda Bir Eﬂleme” yaz›s›na bak›n›z. (sayfa 101)
Sn ya da nam› di¤er Sym(n), sayfa 21-24.
Bu say›daki Say›n Özer Çözer’in Sn’de Eﬂleniklik S›n›flar› yaz›s›na bak›n›z. (sayfa 103)
Sym(N), sayfa 26.
Soru 1. {f ∈ Sym(N) : ƒ ° (12) = (12) ° ƒ} kümesini bulun.
Yan›t: {f ∈ Sym(N) : ƒ ° (12) = (12) ° ƒ}
= {ƒ ∈ Sym(N) : ƒ ({1, 2}) = {1, 2 }}.
Kan›t: Bu kümeye A ad›n› verelim. Önce A kümesinin kolayl›kla kan›tlanan ﬂu özelliklerine dikkatinizi çekerim:
P1. ƒ, g ∈ A ise ƒ ° g ∈ A.
P2. ƒ ∈ A ise ƒ −1 ∈ A.
P3. (12) ∈ A.
P4. ƒ ∈ A ancak ve ancak ƒ ° (12) ∈ A ise.
ﬁimdi ƒ ∈ A olsun, yani ƒ ° (12) = (12) ° ƒ eﬂitli¤i sa¤lans›n. Bu eﬂitli¤in sa¤›n› ve solunu 1’e uygulayal›m: (ƒ ° (12))(1) = ((12) ° ƒ)(1). Sol taraf ƒ(2)’ye
eﬂit. Sa¤ taraf (12)(ƒ(1))’e. Demek ki (12) eﬂleﬂmesi
ƒ(1)’i ƒ(2)’ye götürüyor. ƒ(1) ≠ ƒ(2) oldu¤undan ve
(12) eﬂlemesi sadece 1’le 2’nin yerini de¤iﬂtirdi¤inden ƒ(1) ya 1 olmal› ya da 2. Ayn› nedenden ƒ(2) ya

m
n
∑k=0 (−1)k  k  (m - k)n (*)
 
oldu¤u bulunmuﬂtu. Bundan da, n < m oldu¤unda
örten fonksiyon olmad›¤›ndan, (*) formülünden,

m

∑k=0 (−1)k  k  (m - k)n = 0
n

 
eﬂitli¤i bulunmuﬂtu. Oldukça ilginç bir eﬂitlik.
m

(Burada m < k ise  k  ’nin 0 oldu¤unu kabul edi 
yoruz.)
E¤er n = m ise, her örten fonksiyon bir eﬂleme
olmak zorunda oldu¤undan, (*) formülünden,

n

∑k=0 (−1)k  k  (n - k)n = n!
n

(m + 1)!
2

eﬂitli¤i geçerlidir.

Fonksiyonlar› Saymak, sayfa 11-12.
Sözü edilen yaz›da, n elemanl› bir kümeden m
elemanl› bir kümeye giden örten fonksiyon say›s›n›n

n < m ise

 m

∑k =0 (−1)k  k  (m – k)m + 1 = m

 

eﬂitli¤i de bulunmuﬂtu. Bu da oldukça ilginç bir
eﬂitlik.
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1 ya da 2 olmal›. Demek ki ƒ({1, 2}) = {1, 2 }.
ﬁimdi tam tersini gösterelim: ƒ({1, 2}) = {1, 2}
eﬂitli¤ini sa¤layan bir ƒ ∈ Sym(N) alal›m. ƒ ° (12)
= (12) ° ƒ eﬂitli¤ini kan›tlamak istiyoruz. E¤er ƒ(1)
= 2 ise ƒ(2) = 1’dir, öte yandan ƒ(1) = 1 ise, ƒ(2) =
2’dir. Birinci ﬂ›kta ƒ yerine ƒ ° (12)’yi alarak (ki
P4’e göre alabiliriz), ƒ(1) = 1 ve ƒ(2) = 2 eﬂitliklerinin sa¤land›¤›n› varsayabiliriz. Art›k ƒ ° (12) =
(12) ° ƒ eﬂitli¤ini kan›tlayabiliriz. Herhangi bir x ∈
N için (ƒ ° (12))(x) = ((12) ° ƒ)(x) eﬂitli¤ini kan›tlayaca¤›z. E¤er x = 1 ise, (ƒ ° (12))(1) = ƒ(2) = 2 ve
((12) ° ƒ)(1) = (12)(ƒ(1)) = (12)(1) = 2 eﬂitlikleri geçerlidir, demek ki bu durumda (ƒ ° (12))(x) = ((12)
° ƒ)(x). E¤er x = 2 ise, aynen yukardaki gibi (ƒ °
(12))(x) = ((12) ° ƒ)(x) elde ederiz. E¤er x ≠ 1, 2 ise,
o zaman ƒ(x) ≠ 1, 2 ve dolay›s›yla (ƒ ° (12))(x) =
ƒ(x) = (12)(ƒ(x)) = ((12) ° ƒ)(x). Demek ki x ∈ N ne
olursa olsun (ƒ ° (12))(x) = ((12) ° ƒ)(x) eﬂitli¤i geçerli, yani ƒ ° (12) = (12) ° ƒ.
Soru 2. (1 2) eleman›n›n Sym(N)’den bir eleman›n karesi olamayaca¤›n› kan›tlay›n.
Kan›t: Okura b›rak›yoruz.
Soru 3. (1 2) eleman›n›n Sym(N)’de sonlu say›da karenin çarp›m› oldu¤unu gösterin.
Yan›t: (12) = [(12)(34)(56)...][(34)(56)(78)...]
= [(1324)(5768)...]2[(3546)(798 10)...]2. Demek ki
(12) iki eﬂlemenin karelerinin çarp›m›ym›ﬂ.
Soru 4. Yukardaki soruyu ( ... 8 6 4 2 0 1 3 5
7 ...) eﬂlemesi için yan›tlay›n.
Yan›t: ( ... 8 6 4 2 0 1 3 5 7 ...) = [(01)(23)
(45)(67) ...][(12)(34)(56)(78) ...] = [(0213) (4657)
...]2 [1324)(5768) ...]2.
Soru 5. Sym(N)’deki her eleman sonlu say›da
karenin çarp›m› m›d›r?
Yan›t: Galiba...
Soru 6. p bir asal say› olsun. Sym(N)’deki her
eleman sonlu say›da eleman›n p-inci gücünün çarp›m› olarak yaz›labilir mi?
Yan›t: Galiba...

Soru 2. Bir düzlem üzerindeki 25 noktan›n
herhangi üçü aras›ndaki minimum uzakl›k 1’den
az olsun. Bu noktalar›n en az 13’ünü içine alan 1
yar›çapl› bir çemberin varl›¤›n› gösteriniz.
Yan›t: Düzlem üzerindeki 25 noktadan herhangi
birine A ad›n› verelim ve A merkezli 1 yar›çapl› ilk
çemberimizi çizelim. Bütün noktalar bu çemberin
içindeyse soru çözülmüﬂtür, de¤ilse bu çemberin d›ﬂ›ndaki bir noktaya B ad›n› verelim ve B merkezli 1
yar›çapl› ikinci çemberimizi çizelim. Her nokta ya ilk
çemberin ya da ikinci çemberin içinde olaca¤›ndan,
çemberlerin biri 25 noktan›n en az 13’ünü içerecektir.
Soru 3. n ve k pozitif iki tamsay› olsun. n’nin
k’ye bölündü¤ünde ayn› kalan› veren en az iki kuvveti oldu¤unu gösteriniz.
Yan›t: n1, n2, ..., nk, nk+1 say›lar›n› k’ya böldü¤ümüzde elde edece¤imiz kalanlar 0, 1, ..., k–1 kümesinde olaca¤›ndan en az iki kalan ayn› olmak
zorundad›r.
Soru 4. 7’nin 0001 ile biten bir kuvveti oldu¤unu gösteriniz.
Yan›t: 3’üncü sorudan yararlanarak, 7’nin
10000’e bölündü¤ünde ayn› kalan› veren iki ayr›
kuvveti vard›r diyebiliriz. Bunlar 7n ve 7m olsun.
Diyelim n > m. Bu durumda, 10000, 7n – 7m =
7m(7n−m – 1) say›s›n› böler. Ama 10000 ve 7m aralar›nda asal, demek ki 10000, 7n−m – 1 say›s›n› böler. O halde 7n−m, 10000’e bölündü¤ünde 1 kalan›n› verir yani 0001 ile biter.
Soru 5. Yar›çap› 1 olan bir çemberin içinde al›nan alt› noktadan en az ikisi aras›ndaki uzakl›¤›n
1’den küçük veya eﬂit olaca¤›n› gösteriniz.
Yan›t: Çemberi alt› yar›çap arac›l›¤›yla alt› eﬂit
sektöre bölelim. Bu yar›çaplardan biri verilen alt›
noktadan biri olan P’den geçsin. Geriye kalan beﬂ
noktan›n ikisi ayn› sektöre girerse çözüm biter.
Girmezse en az bir di¤er noktan›n P’yi içeren yar›çapla ayr›lm›ﬂ iki sektörden birinde olmas› gerekir
ki bu durumda da soru çözülmüﬂ olur.
Soru 6. Otuz günde her gün en az bir hap içmek koﬂuluyla 45 hap içen bir hastan›n, içti¤i hap
say›s›n›n toplam 14 oldu¤u ard›ﬂ›k bir günler dizisi oldu¤unu gösterin.
Yan›t: Hastan›n ilk günden i’inci günün sonuna kadar ald›¤› hap say›s›n› ai ile gösterelim. Demek ki ai artan bir dizi. ﬁimdi,
A = {a1, a2, ..., a30}
ve
B = {a1 + 14, a2 + 14, ..., a30 + 14}

Çekmece ya da Güvercin Yuvas› ‹lkesi,
sayfa 50.
Soru 1. n+1 tamsay› aras›nda farklar› n’ye tam
olarak bölünen en az iki say› vard›r.
Yan›t: Bir tamsay› n’ye bölündü¤ünde kalan
say› 0, 1, 2, ..., n – 2 veya n – 1 olabilir. O halde
elimizdeki n+1 tamsay›n›n en az ikisi n’ye bölündü¤ünde ayn› kalan› b›rak›r, dolay›s›yla bu say›lar›n farklar› n’ye bölünür.
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Sayfa 55. Yaz› Tura Sorusu
Bu say›daki Say›n Mete Lick’in Yaz› Tura Sorusu yaz›s›na bak›n›z. (sayfa 99)

kümelerine bakal›m. A’daki elemanlar›n herhangi
ikisinin ayn› olamayaca¤› aç›k. Dolay›s›yla B’deki
elemanlarda ayn› olamaz. ﬁimdi A’n›n ve B’nin elemanlar›n› yan yana yazal›m:
a1, a2, ..., a30 , a1 + 14, a2 + 14, ..., a30 + 14
Bu tamsay›lar›n en büyü¤ü ancak 59 olabilir. Halbuki yukar›da 60 say› var. Öyleyse en az ikisi eﬂit
olmak zorundad›r. Buradan ai = aj + 14 koﬂulunun
en az bir i, j çifti için sa¤land›¤› ç›kar.

Sayfa 61. Vay Can›na!
Teorem.
1/3(2 + 1/4(3 + 1/5(4 + 1/6 (5 + 1/7(6 + ...))))) = 1.
“Kan›t”: Sol taraftaki “iﬂlem”i yaparsak,

2
3
4
5
+
+
+
+ ...
3 3×4 3×4×5 3×4×5×6
eﬂitli¤ini kan›tlamam›z gerekti¤ini anlar›z, yani
1=

Karenin Kare Say›s›, sayfa 52.
n × n tane noktadan oluﬂmuﬂ düzgün bir karede (kenarlar› yatay ve dikey) kaç kare vard›r? Örne¤in, n = 3
ise (yandaki ﬂekil üstünde say›labilece¤i gibi) toplam 5 kare vard›r, dördü küçük, biri büyük.

∞

∑n = 3

2(n − 1)
=1
n!

eﬂitli¤ini. Baﬂlayal›m. Her x ∈ R için

xn

∞

∑n =0 n!

= ex

eﬂitli¤inin bilindi¤ini varsay›yoruz. Demek ki,
∞

1 + x∑n =1

xn −1
= ex
n!

yani, x ≠ 0 ise,
∞

∑n =1

xn −1 e x − 1
.
=
n!
x

Burada x yerine x2 koyarsak,

Bu kenar için
n – i + 1 tane
seçene¤imiz var

∑

2

2(n –1)

=

n!

ex – 1
x2

elde ederiz. ‹ki taraf›n da türevini al›rsak, her x ≠ 0
için,

Genel yan›t oldukça kolay. i × i boyutlu bir karenin taban› için n − i + 1 seçimimiz var (taban›n
baﬂlang›ç noktas›n› seçmek yeterli.) Yüksekli¤i için
de. Demek ki (n − i + 1)2 tane i × i boyutlu kare
var. Bu say›lar› i = 1, 2, ..., n için toplamal›y›z. ﬁu
say›y› elde ederiz:
12 + 22 + ... + n2.
Bu toplam›n kapal› bir formülü vard›r:

12 + 22 + ... + n2 =

∞ x
n =1

∑

2(n −1)−1
∞ 2(n − 1)x
n =2
n!

2

=

2

(e x − 1)′x2 − (e x − 1)(x2 )′
x4
2

=

2

2xe x x2 − (e x − 1)2x
x4

eﬂitli¤ini elde ederiz. ﬁimdi x = 1 alal›m:

n(2n + 1)(n + 1)
6

∞

∑n =2

2(n − 1)
= 2 yani
n!

∞

∑n =3

2(n − 1)
= 1.
n!
♥

Tümevar›mla kolayl›kla kan›tlanabilir bu formül.
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