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Kapak Konusu: Çizgeler

Sonsuz Ramsey Teoremi
Ali Nesin* / anesin@bilgi.edu.tr
Sonsuz say›da insan›n
bulundu¤u bir toplulukta,
öyle sonsuz say›da insan seçebilir miyiz ki, bu seçti¤imiz insanlar›n ya hepsi
birbirini tan›s›n ya da hiçbiri kimseyi tan›mas›n?
Yan›t, okurun da tahmin etti¤ini sand›¤›m gibi,
“evet, seçebiliriz”dir. Bu, Ramsey adl› bir matematikçinin kan›tlad›¤› çok ünlü bir teoremin sonucudur.
Önce soruyu matematikselleﬂtirelim. Her insan› bir nokta olarak gösterelim. E¤er iki insan birbirini tan›yorsa, bu iki insana eﬂdüﬂen noktalar› k›rm›z› bir kenarla birleﬂtirelim. E¤er iki insan birbirini tan›m›yorsa, bu iki insana eﬂdüﬂen noktalar›
mavi bir kenarla birleﬂtirelim. Her ikisi k›rm›z› ya
da mavi bir kenarla birleﬂtirilmiﬂ sonsuz noktal› bir
çizge elde ettik. Bu noktalar aras›ndan, hep ayn›
renkle (ya hep k›rm›z›yla ya hep maviyle) birleﬂtirilmiﬂ sonsuz say›da nokta bulaca¤›z.
Kan›t›m›z› iki aﬂamada gerçekleﬂtirece¤iz. Birinci aﬂamada öyle sonsuz tane
a0, a1, a2, a3, ... ,ai, ai + 1, ai + 2, ...
noktas› bulaca¤›z ki, her ai kendisinden sonra gelen
ai + 1, ai + 2, ai + 3, ...
noktalar›yla ayn› renk kenarla (ya hep k›rm›z›, ya
hep mavi kenarla) ba¤lanm›ﬂ olacak.
Birinci noktay› seçmek kolay. Herhangi bir a0
noktas› iﬂi görür. a1, a2, a3,... noktalar›n› biraz daha dikkatli seçece¤iz. Bu a1, a2, a3,... noktalar›n›
öyle seçmeliyiz ki, a0 noktas› bu noktalarla hep ayn› renk kenarla ba¤lanm›ﬂ olsun.
a0 noktas›, öbür noktalarla ya k›rm›z› ya da
mavi bir kenarla ba¤lanm›ﬂt›r. Sonsuz tane nokta
oldu¤undan ve yaln›zca iki renk kenar oldu¤undan, a0’›n ayn› renk kenarla ba¤land›¤› sonsuz tane nokta vard›r. a0’›n hep ayn› renk kenarla ba¤land›¤› sonsuz bir nokta kümesi alal›m. Bu kümeye A0 diyelim. Demek ki,
a0, A0’›n noktalar›yla hep ayn› renk
kenarla ba¤lanm›ﬂt›r.

Bunu akl›m›zda tutal›m. a1, a2, a3,... noktalar›n› bu A0 kümesinde seçece¤iz. Böylece a0 noktas› istedi¤imiz koﬂulu sa¤lam›ﬂ olacak.
ﬁimdi A0’dan herhangi bir a1 noktas› alal›m. a1 noktas›, A0’›n öbür noktalar›na ya k›rm›z› ya da mavi bir renkle ba¤lanm›ﬂt›r. A0’da
sonsuz tane nokta oldu¤undan ve yaln›zca iki
rengimiz oldu¤undan, A0 kümesinde, a1’in ayn›
renk kenarla ba¤land›¤› sonsuz tane nokta vard›r. Yani, ya
{a ∈ A0 : aa1 k›rm›z›}
kümesi, ya da
{a ∈ A0 : aa1 mavi}
kümesi sonsuzdur. Bu kümelerden sonsuz olan›na
A1 ad›n› verelim. Demek ki, A1 ⊆ A0 ve
a1, A1’in noktalar›yla hep ayn› renk
kenarla ba¤lanm›ﬂt›r.
a2, a3, a4,... noktalar›n› A1’de seçece¤iz ve böylece yukardaki koﬂul a1 için sa¤lanm›ﬂ olacak.
ﬁimdi A1’den herhangi bir a2 noktas› alal›m. a2 noktas› A1’in öbür noktalar›yla ya k›rm›z› ya da mavi bir kenarla ba¤lanm›ﬂt›r. A1’de
sonsuz nokta oldu¤undan ve yaln›zca iki rengimiz oldu¤undan, A1’de, a1’in hep ayn› renkle
ba¤land›¤› sonsuz tane nokta vard›r. Bir baﬂka
deyiﬂle, ya
{a ∈ A1 : aa2 k›rm›z›}
kümesi, ya da
{a ∈ A1 : aa2 mavi}
kümesi sonsuzdur. Bu kümelerden sonsuz olan›na
A2 ad›n› verelim. Demek ki,
a2, A2’nin noktalar›yla hep ayn› renk
kenarla ba¤lanm›ﬂt›r.
a3, a4, a5, ... noktalar›n› A2’de (dolay›s›yla A1
ve A0 kümelerinde de) seçece¤iz ve böylece yukardaki koﬂul a2 için (ve a0 ve a1 için de) sa¤lanm›ﬂ
olacak.
ﬁimdi A2’den herhangi bir a3 noktas› alal›m.
Yukarda yapt›klar›m›z› a3 ve A2 için yapal›m.
A2’nin içinde, öyle bir sonsuz A3 kümesi bulal›m
ki, a3, A3’ün her noktas›yla hep ayn› renk kenarla
ba¤lanm›ﬂ olsun.

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü. Yazar›n Matematik ve Oyun adl› kitab›ndaki bir yaz›s›ndan derlenmiﬂtir.
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kümesi sonsuzdur. ‹ki küme birden de sonsuz olabilir, ama en az›ndan birinin sonsuz oldu¤unu biliyoruz. ‹ki kümeden sonsuz olan›n› alal›m. Öbür
noktalar› atal›m. Noktalar›m›z› yeniden adland›rarak, her noktan›n ayn› renk oldu¤unu varsayabiliriz, diyelim hepsi k›rm›z›. Demek ki,
a0, a1, a2, a3, a4,...
noktalar›n›n herbirinin k›rm›z› oldu¤unu varsay›yoruz. Bu kümeden iki nokta alal›m: ai ve aj. Diyelim i, j’den daha küçük. ai, k›rm›z› bir nokta oldu¤undan, ai noktas› aj noktas›yla k›rm›z› bir kenarla ba¤lanm›ﬂt›r. Demek ki yukardaki sonsuz nokta
birbirleriyle ayn› renk kenarla (k›rm›z›yla) ba¤lanm›ﬂt›r. Ramsey’in teoremi kan›tlanm›ﬂ oldu.

Bunu böylece sonsuza de¤in sürdürebiliriz. Demek ki, öyle
a0, a1, a2, a3, a4, ..., ai, ai+1, ai+2, ...
noktalar› bulabiliriz ki, her nokta kendisinden sonra
gelen noktalarla ayn› renk kenarla ba¤lanm›ﬂ olsun.
Kan›t›n birinci aﬂamas›n› tamamlad›k. S›ra
ikinci aﬂamaya geldi.
Dikkatle seçti¤imiz bu a0, a1, a2, a3,... noktalar›n›n herbirine bir renk verece¤iz. E¤er bir nokta kendisinden sonra gelen noktalarla hep k›rm›z› kenarla ba¤lanm›ﬂsa, o noktaya k›rm›z› nokta
diyece¤iz. Yoksa, o noktaya mavi nokta diyece¤iz. Örne¤in, e¤er a0 noktas›, kendisinden sonra
gelen a1, a2, a3,... noktalar›yla hep k›rm›z› bir kenarla ba¤lanm›ﬂsa, a0 noktas›na k›rm›z› nokta diyece¤iz. E¤er a5 noktas› kendisinden sonra gelen
a6, a7, a8,... noktalar›yla hep mavi kenarla ba¤lanm›ﬂsa, a5 noktas›na mavi nokta diyece¤iz.
Sonsuz say›da nokta oldu¤undan ve yaln›zca
iki rengimiz oldu¤undan,
a0, a1, a2, a3, ...
noktalar›ndan sonsuz tanesi ayn› renk noktad›r.
Bir baﬂka deyiﬂle, ya k›rm›z› noktalar kümesi ya da
mavi noktalar kümesi sonsuzdur. Matematiksel
olarak söyleyecek olursak, ya
{ai : ai k›rm›z› bir nokta}
ya da
{ai : ai mavi bir nokta}

Elbette iki renkle yapt›¤›m›z› üç renkle, dört
renkle, genel olarak sonlu say›da renkle de yapabilirdik. Ramsey’in as›l teoremi de zaten genel olarak
n renk içindir:
Sonsuz Ramsey Teoremi: n renk ve sonsuz
say›da noktam›z olsun. Her iki nokta, bu n renkten birine boyanm›ﬂ bir kenarla birleﬂtirilmiﬂ olsun. O zaman, her iki noktas› ayn› renk kenarla
birleﬂtirilmiﬂ sonsuz say›da nokta vard›r. ♦
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