Matematik Dünyas›, 2004 Yaz

★
★
★
★ ★ ★ ★★
Abra
★
★ ★ kadabra ★
★

★

★★★ ★ ★

Yeni Abrakadabra:

S›rala ve Ç›kar
Bu ayki abrakadabram›z› yedi sekiz kiﬂilik
bir toplulu¤a yapabilirsiniz.
Bir kâ¤›da dört rakaml› bir say› yaz›p
herkesin güvenilir buldu¤u bir yerde oyunun
sonuna dek s›k›ca saklay›n. Örne¤in kilitli bir
sand›¤›n içine.
Arkadaﬂlar›n›zdan birine akl›ndan dört
rakaml› rastgele bir say› tutmas›n› söyleyin.
Tutaca¤› say›y› seçerken fazla bir k›s›tlama getirmiyoruz. Sadece bu say›n›n dört rakam› da birbirinin ayn› olmas›n. (Yani 1111’in bir kat›
olmas›n.) Tuttu¤u say›y› kimseye söylemesin.
ﬁimdi ona bu say›n›n rakamlar›n› büyükten
küçü¤e do¤ru s›ralamas›n› ve bir kâ¤›da yazmas›n› söyleyin. Buna büyük say› diyelim. Sonra

Eski Abrakadabra:

Hoker Poker
Oyunumuz iskambil destesinin tek bir renginin
(karo, kupa, maça veya sinek) 13 kart›yla oynan›yor. Bu kartlara
A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, V, D, K
isimlerini verelim. Oyunda bir de yard›mc›ya ihtiyac›n›z olacak. Yard›mc›n›z bu 13 kart› seyircilerden birine verecek ve seyirciden bu 13 karttan istedi¤i beﬂini seçip cebine koymas›n› isteyecek. Seyircinin cebindeki kartlar› siz göremeyeceksiniz. Yard›mc›n›z daha sonra elinde kalan sekiz kart›n içinden seçti¤i üçünü size teker teker gösterecek. Bu üç
kart› gördükten sonra seyircinin cebindeki beﬂ kart›n hangileri oldu¤unu bilmeniz gerekiyor. Oyunda
kartlar›n gösterim s›ras› d›ﬂ›nda herhangi bir gizli
iﬂaret kullanarak yard›mc›n›zla haberleﬂmeniz kurallara ayk›r›. Sadece 8 kart›n içinden hangi üçünü
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ayn› rakamlar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralas›n
ve ilk buldu¤u say›n›n alt›na yazs›n. En son
olarak da büyük say›dan küçük say›y› ç›kararak
sonucu bize söylemeden bir kâ¤›da yazarak
yan›ndaki arkadaﬂ›na versin ya da kula¤›na
f›s›ldas›n. Örne¤in 3748 say›s›n› tuttu¤unu
varsayal›m; 8743 − 3478 = 5265 iﬂlemini yap›p
sonucu yan›ndakine geçirecek. Yan›ndaki arkadaﬂa da ayn› iﬂlemi elindeki say›ya uygulamas›n›
söyleyin. Yani o da 5265’in rakamlar›n› bir düz,
bir ters s›ralas›n. Büyük say›dan küçü¤ü ç›kars›n:
6552 − 2556 = 3996. Ayn› iﬂlemi gruptaki bütün
arkadaﬂlar›n›z s›rayla uygulas›n. En son arkadaﬂ›n›z iﬂlemi bitirdi¤inde en baﬂta yazd›¤›n›z
kâ¤›d› saklad›¤›n›z yerden ç›karmas›n› söyleyin.
Sonra da iki say›y› karﬂ›laﬂt›rmas›n›. Eﬂit mi
ç›kt›?
Bu nas›l olur? ♥

seçece¤ini ve hangi s›rayla gösterece¤ini oyundan
önce bir kurala ba¤lamal›s›n›z.
Yan›t. Kartlar› 1 den 13'e kadar numaraland›ral›m. Ayr›ca kartlar›n dairesel bir ﬂekilde s›raland›¤›n› varsayal›m. Yani 13 numaral› kart›n bir büyü¤ü 1 numaral› kart olsun.
Yard›mc›n›z seyircinin elindeki kartlar›n hangileri oldu¤unu kendi elinde kalan kartlara bakarak buluyor. ﬁimdi size bu kartlar› bir ﬂekilde tarif
etmesi gerekiyor. Seyircideki 5 karta siyah tak›m,
yard›mc›n›n elinde kalan 8 kart aras›ndan bize gösterdi¤i 3 karta k›rm›z› tak›m, yard›mc›da kalan 5
karta da beyaz tak›m ad›n› veriyorum.
1. B3K2SKS3 ve B3KSK2S3 Kurallar›: K›rm›z›
tak›mdaki üç say›dan ikisi ard›ﬂ›k say›ysa ve üçüncü say›yla aralar›nda sadece 1 varsa araya gelecek
olan say› siyah tak›mdand›r. Ayr›ca, say›lardan büyük olan›ndan sonra gelen üçü siyah tak›mda, küçük olan›ndan önce gelen üçü de beyaz tak›mdad›r. Örnek: 4-5-7 k›rm›z› tak›mdaysa 6-8-9-10 si-
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yah ve 1-2-3 beyaz olmal›. 6-8-9 k›rm›z› tak›mdaysa 7-10-11-12 siyah, 3-4-5 beyaz olmal›. 11-12-1
k›rm›z› tak›mdaysa 13-2-3-4 siyah, 8-9-10 beyaz
olmal›.
Bu durumda on kart belirleniyor ve geriye belirlenmesi gereken biri siyah ikisi beyaz olmak üzere 3 kart kal›yor. Yard›mc›m›z üç k›rm›z› kart› büyüklüklerine göre bize 3! = 6 de¤iﬂik biçimde gösterebilece¤inden, geri kalan kartlar kolayl›kla belirlenebilir.
2. B2KSKS2 Kural›. Yukardaki durumda olmad›¤›m›z› varsay›p ikinci kural›m›z› belirleyelim: K›rm›z› tak›mda aralar›nda 2 fark bulunan say›lar varsa ortalar›ndaki say› mutlaka siyah tak›mdan olmal›. Ayr›ca bu say›lardan büyük olan›ndan sonra gelen iki say› siyah tak›mda, küçük olan›ndan önce gelen iki say› da beyaz tak›mda olmal›. Örne¤in, 4 ve
6 k›rm›z›ysa 5-7-8 siyah, 2-3 beyaz olmal›. Dairesellik kural› bütün kurallar için oldu¤u gibi burada da
geçerli. Buna göre 12 ve 1 k›rm›z›ysa 13-10-11 beyaz, 2-3 siyah olmal›.
Bu durumda iki k›rm›z› kartla üç siyah ve iki
beyaz kart belirleniyor, yani toplam 7 kart belirleniyor. Bir sonraki kural›m›zla, geri kalan bir k›rm›z› kart hakk›m›zla en az iki kart daha belirleyece¤iz.
3. BKS, B2K2S2 ve B3K3S3 Kurallar›. K›rm›z›
tak›mda ard›ﬂ›k bir, iki ya da üç say› varsa bu say›lar›n ard›ndan gelen bir, iki ya da üç say› siyah, bu
say›lardan önceki bir, iki ya da üç say› beyaz olmal›. Örne¤in 4 k›rm›z›ysa 5 siyah, 3 beyaz olmal›; 13
k›rm›z›ysa 1 siyah, 12 beyaz olmal›; 5-6 k›rm›z›ysa
7-8 siyah, 3-4 beyazd›r; 4-5-6 k›rm›z›ysa 7-8-9 siyah, 1-2-3 beyazd›r.
4. Kural. Yard›mc›m›z bize en çok bilgi veren
kartlar› göstermeli.
Bu kurallara uyularak k›rm›z› tak›ma seçilen 3
say› her zaman en az 9 say›n›n tak›m›n› belirlemeye
yetiyor gibi gözüküyor. Bu dedi¤imiz matematiksel
olarak kan›tlanabilir ama buldu¤umuz kan›t yöntemi uzun ve s›k›c› oldu¤undan, kan›tlamaya
kalk›ﬂmad›k bile...
9 say›n›n tak›m›n› belirledi¤imizde geriye 4 say› kal›yor. Bunlardan 2’si siyah tak›mda 2’si beyaz
tak›mda olmal›. Ama hangisi hangi tak›mda?
4 kart›n 2’si tam 3! yani 6 de¤iﬂik biçimde
siyah olabilir. Yard›mc›m›z üç k›rm›z› kart› büyüklüklerine göre bize 3! = 6 de¤iﬂik biçimde gösterebilece¤inden, geri kalan dört kart kolayl›kla belirlenebilir. ♥
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