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Eureka!

Asl› Nesin*

gabruma@hotmail.com

Zekâ Sorular›
lir. Bütün teyzelerin bütün dedikodulardan haberdar olmas› için en az kaç telefonlaﬂma yapmalar›
gerekir?

Yan›tlar›n›z› gabruma@hotmail.com adresine
yollay›n. Do¤ru yan›tlara ödüllerimiz var.
SORULAR
MD-2005-II.1. Gene mi Top Sorusu! ‹çi görünmeyen bir torban›n içinde bir topunuz var. Top siyah ya da beyaz olabilir ama rengini bilmiyorsunuz. Torban›n içine beyaz bir top at›p iyice kar›ﬂt›rd›ktan sonra toplardan rastgele
birini seçiyorsunuz. Beyaz ç›k›yor. Torbada kalan topun beyaz
olma olas›l›¤› kaçt›r?
MD-2005-II.2. Da¤dan ‹niﬂ Durumlar›. Arkadaﬂ›m Sema da¤lara ç›kmay› çok seviyor. Daha geçen gün sabah dokuzda kalk›p güle oynaya
her zamanki patikas›n›
izleyerek tepeye ç›km›ﬂ. Gece orada yatm›ﬂ. Ertesi sabah gene
saat dokuzda ayn› patikadan aﬂa¤› inmeye baﬂlam›ﬂ. Ayn› saatte ayn›
yerden geçmiﬂ olabilir mi?
MD-2005-II.3. Bakla Islatmayan Teyzeler. n
teyzeden her biri, di¤erlerinin bilmedi¤i bir dedikodu biliyor. Tabii duramay›p telefona sar›l›yorlar…
‹ki teyze telefonda konuﬂtu¤u zaman, ikisi de
bildikleri bütün dedikodular› birbirlerine aktar›rlar. Dolay›s›yla telefonla konuﬂan iki teyzeden her biri ikisinin bildi¤i bütün dedikodular› bi* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤rencisi.

MD-2005-II.4. Normal Biri Yok Mu Burda?
Bir adaya düﬂüyorsunuz. Bu adada do¤rucular ve
yalanc›lar var. Yalanc›lar hep yalan söyler, do¤rucular hep do¤ru söyler. Ayr›ca adadaki
insanlar›n hepsi herﬂeyi biliyor, yani herhangi bir önermenin
do¤ru olup olmad›¤›n› her zaman biliyorlar. Üçüncü bir
tür insan daha var adada: filozoflar. Filozoflar sadece do¤ru olup olmad›¤›n› bilmedikleri cümleler
kurabiliyorlar. Bir filozof ne kadar cahil olursa olsun kesinlikle kendisinin filozof oldu¤unu biliyor...
Bir filozof sizi filozof oldu¤una iki cümlede ikna
edebilir mi? O iki cümle nedir?
MD-2005-II.5. Sürünün Böylesi Görülmemiﬂ! Çoban Memo bir
gün dört koyununu otlat›rken her koyunun di¤erlerine mesafesinin eﬂit
oldu¤unu farketmiﬂ. Memo’nun koyunlar› nas›l
duruyorlarm›ﬂ?
GEÇEN SAYININ YANITLARI
MD-2005-I.1. Karars›z Âﬂ›k. Mehmet’in iki
k›z arkadaﬂ› var. Biri ‹stanbul’da, di¤eri Ankara’da
oturuyor. Mehmet Eskiﬂehir’de yaﬂ›yor ve k›z arkadaﬂlar›n› görmeye trenle gidiyor.
Eskiﬂehir’de duran trenler bat›ya ya da do¤uya

102

Matematik Dünyas›, 2005 Yaz

giderler. Bat›ya gidiyorlarsa ‹stanbul’a, do¤uya gidiyorlarsa Ankara’ya giderler. ‹ki tarafa da giden
eﬂit say›da tren var.
Mehmet iki k›z arkadaﬂ›n› da eﬂit derecede seviyor. ‹kisinin aras›nda seçim yapmak ona zor geldi¤inden gara her var›ﬂ›nda hangi yöne giderse gitsin ilk gelen trene binmeye karar veriyor. Bu yöntemi bir ay boyunca uygulad›ktan sonra, bir bak›yor ki Ankara’daki k›z› ‹stanbul’dakinden 11 kat
daha fazla ziyaret etmiﬂ. Mehmet’in gara rastgele
saatlerde geldi¤ini varsayarsak, ‹stanbul’daki zavall› k›z onu neden bu kadar az görüyor?
Yan›t: Ankara trenleri saat baﬂ› kalk›yor. ‹stanbul trenleri ise her saati 5 geçe kalk›yor. Ayn›
say›da tren kalk›yor ama Mehmet rastgele saatlerde geldi¤i için olas›l›klar de¤iﬂiyor. Mehmet ancak
saat baﬂ›yla saat baﬂ›n› beﬂ geçe gara gelirse ‹stanbul trenine binebiliyor, yani sadece 5/60 = 1/12
olas›l›kla ‹stanbul’daki k›z arkadaﬂ›n› görmeye gidiyor. Oysa baﬂka herhangi bir saate trene gelirse
Ankara trenine biniyor. Dolay›s›yla Ankara’daki
k›z arkadaﬂ›na gitme olas›l›¤› 11/12, di¤erinkinden
11 kat fazla!
MD-2005-I.2. Polinom Bilmece. Ayﬂe akl›ndan katsay›lar› do¤al olan herhangi bir P polinomu tutar. Bar›ﬂ Ayﬂe’ye bir a tamsay›s› söyler ve
Ayﬂe Bar›ﬂ’a P(a) de¤erini söyler. Sonra Bar›ﬂ bir b
tamsay›s› daha söyler. Ayﬂe gene P(b) de¤erini söyler. Bu verilerden yola ç›karak Bar›ﬂ polinomu bilir. Bar›ﬂ’›n stratejisi nedir?
Yan›t: Bar›ﬂ önce 1 der. Yani a = 1’dir. Ayﬂe,
Bar›ﬂ’a P(1) de¤erini söyler. Bar›ﬂ, Ayﬂe’ye P(1) + 1
say›s›n› verir. Yani b = P(1) + 1’dir. Asl›nda b,
P(1)’den büyük herhangi bir say› olabilir. Bar›ﬂ,
P(b)’yi duydu¤unda, P(b) say›s›n› b taban›nda yazarak P(X) polinomunu bulur.
Aç›klamas› ﬂöyle: Diyelim,
P(X) = p0 + p1X + p2X2 + ... + pnXn.
Bar›ﬂ a = 1 de¤erini verdi¤inde, P(1)’i, yani katsay›lar›n toplam›n› duyar. Demek ki her katsay› en
fazla P(1)’dir. E¤er b, P(1)’den büyük herhangi bir
say›ysa, o zaman,
P(b) = p0 + p1b + p2b2 + ... + pnbn
dir. Her pi < b oldu¤undan, yukardaki yaz›l›m
P(b)’nin b taban›ndaki aç›l›m›d›r.
E¤er hesap yapmak size zor geliyorsa, b’yi 10k
gibi büyük bir say› seçerseniz, P(b)’yi kolayl›kla b
taban›nda yazabilirsiniz.

MD-2005-I.3. K›sa Yol. Lateralya’da dört büyük ﬂehir var. Bu ﬂehirlere A, B, C ve D diyelim. Bu
ﬂehirler kenarlar› on kilometre olan bir karenin köﬂelerini oluﬂtururlar. ﬁehirleraras› ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›rmak için, Lateralyan Ulaﬂ›m Kurumu bu dört ﬂehri
de birbirine ba¤layan yollar yapmaya karar verir.
Ama hazinede az para oldu¤u için, bu yolun olabildi¤ince k›sa olmas›na karar verilir (gene de bu yollar
herhangi bir ﬂehri herhangi bir baﬂka ﬂehre ba¤lamal›.) Mühendisler aﬂa¤›daki üç plan› yarat›rlar:
A

B A

B A

B

C

DC

DC

D

Birincisi 40 km’lik yol kullan›yor, ikincisi 30,
üçüncüsü de aﬂa¤› yukar› 28.3 km’lik yol kullan›yordu. Ancak planlar›n› Maliye Bakan›’na gösterdiklerinde, Bakan onlar› savurganl›kla suçlad› ve
iki dakikada daha da az maliyetli bir yol gösterdi.
Bakan›n çözümünün ne oldu¤unu görebiliyor musunuz?
A
B
Yan›t: Yandaki yol 10 +
120°
10√3 ≈ 27,3 metredir. Daha k›sas› olup olmad›¤›n› bilmiyoruz. ♥

103

120°
C

D

