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SORULAR
♦ MD-2005-III.1. Mant›ksal Üçkâ¤›t! E¤er bir kâ¤›t destesinde, en üstteki 26 kâ¤›d›n aras›ndaki k›rm›z› kâ¤›tlar›n say›s›,
alt yar›daki siyah kâ¤›tlar›n say›s›ndan fazlaysa, destenin bir
yerinde peﬂ peﬂe üç kupa vard›r.
Kan›tlay›n.
♦ MD-2005-III.2. Kelleyi Çal›ﬂt›r. Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlar›nda,
‹ngiliz askerleri kahverengi bir ﬂapka tak›yorlarm›ﬂ. Otoriteler kafalar›ndan yaralanan askerlerin say›s›n› fark edince
bu ﬂapkalar›n yerine askerlere metal kasklar verir. Ancak bu de¤iﬂiklik
yap›ld›ktan sonra bölük
baﬂ›na kafalar›ndan yaralanan asker say›s› daha
da artar! Çat›ﬂmalar›n az
çok ayn› yo¤unlukta oldu¤unu varsayarsak, bu
art›ﬂ›n mant›kl› bir aç›klamas› var m›?
♦ MD-2005-III.3. Meteorologlar› ﬁemsiyelemeli mi ﬁemsiyememeli mi! Burada üç günde bir
ya¤mur ya¤›yor. Meteoroloji uzmanlar›m›z biraz
karamsar olduklar›ndan, günlük tahminlerinde
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çok yan›l›yorlar. Aç›k hava haberi vermeleri gerekti¤inde iki kerede bir yan›l›yorlar, ama ya¤mur haberi vermeleri gerekti¤inde sadece beﬂ kerede bir
yan›l›yorlar.
Elif her sabah evden ç›k›p bütün gün d›ﬂar›da
kal›yor. E¤er ﬂemsiyesiyle ç›k›p ya¤mur ya¤mazsa
ﬂemsiyeyi boﬂuna taﬂ›d›¤›
için çok sinirleniyor. Ama
e¤er ﬂemsiyesiz ç›kt›ysa ve
ya¤mur ya¤arsa bunun iki
kat› kadar sinirleniyor.
Olabildi¤ince az sinirlenmek için Elif ne yapmal›?
Tahminlere uymak m›,
her zaman ﬂemsiyeyle dolaﬂmak m›, yoksa ﬂemsiyesini hiç almamak m›?
GEÇEN SAYININ YANITLARI
♦ 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?
Yan›t: Olas›l›k 2/3’tür. ‹lk önce baﬂtaki torban›n içindeki topun siyah oldu¤unu varsayal›m. Bu
durumda siz beyaz topu at›p çektiniz ve torbada
kalan top siyaht›r tabii ki. ﬁimdi diyelim ki zaten
torban›n içinde olan top beyazd›. Bu topu ötekinden ay›rt etmek için bu topa B1 ismini verelim.
Öteki topu, yani B2’yi torban›n içine at›yorsunuz.
Bir beyaz top ç›kar›yorsunuz. ‹ki ihtimal var: bu
top ya B1 ya da B2’dir. Torban›n içinde kalan top
için de ayn› ﬂey geçerli. Dolay›s›yla olas› üç durumun ikisinde torbada kalan top beyaz oluyor…
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♦ 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›kar. Gece
orada yatar. Ertesi sabah gene
sabah saat dokuzda ayn› patikadan aﬂa¤› inmeye
baﬂlar. Ayn› saatte ayn› yerden geçmiﬂ olabilir mi?
Yan›t: Evet! Bu sorunun cevab›n› Einstein mükemmel derecede basit bir ﬂekilde aç›klam›ﬂ: Diyelim ki bir de¤il, iki Sema var ve birini tepeden birini da¤›n baﬂ›ndan olmak üzere ayn› anda baﬂlatal›m (sonuçta bizim için saat önemli de¤il mi?). Soruyu böyle düﬂününce cevap kendili¤inden gözümüzün önüne f›ﬂk›r›yor… ‹ki Sema ne yaparlarsa
yaps›nlar yolun bir yerinde mutlaka karﬂ›laﬂmak
zorunda kalacaklar!
Do¤ru Yan›tlayan: Metin Sarayköylü.
♦ 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› bilir. Bütün teyzelerin bütün dedikodulardan haberdar olmas› için en az kaç telefonlaﬂma yapmalar› gerekir?
Yan›t: ‹ki teyze için bir telefonlaﬂma yetiyor.
Üç teyze için bu say› birdenbire üçe ç›k›yor. Dört
teyzede dört telefon gerekiyor. ‹ddia ediyorum ki
dört veya daha fazla teyze olunca en az 2n  4 telefonlaﬂma gerekiyor. Tümevar›mla kan›tlayal›m.
Dört teyze için dört telefonlaﬂmadan aﬂa¤› inemeyece¤imizi kendiniz görebilirsiniz. ﬁimdi iddiam›n
n teyze için do¤ru oldu¤unu varsay›p n+1 teyze
için en küçük telefonlaﬂma say›s›n›n 2(n + 1)  4 =
2n  2 oldu¤unu gösterelim.
ﬁimdi n + 1 teyze var elimizde. Bunlardan Nermin Teyze’yi ayr› tutal›m. Di¤er n teyzenin 2n  4
kerede her ﬂeyden haberdar olabileceklerini biliyoruz. Nermin teyze tek bir arama yaparak her ﬂey-

den haberdar olabilir (e¤er onlardan herhangi birini herkes haberleﬂtikten sonra ararsa). Veya tek bir
arama yaparak herkesi kendi bildi¤inden haberdar
edebilir (e¤er kimse haberleﬂmeden di¤er n teyzeden biriyle konuﬂursa). Ancak tek bir aramayla bu
iki durumu da gerçekleﬂtiremez. Bunun olabilmesi
için en az iki telefon gerekir. Nermin teyze bir baﬂta, bir de herkes 2n  4 kere telefonlaﬂt›ktan sonra
herhangi bir arkadaﬂ›n› ararsa ilkinde kendi bildi¤ini söyler, arada bildi¤i haber di¤erleriyle beraber
n teyzeye yay›l›r, sonda da birini aray›p her ﬂeyi
ö¤renir. Bu durumda toplam 2n  4 + 2 yani 2n 
2 kere telefonlaﬂm›ﬂ olurlar!
♦ 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 adadakiler her ﬂeyi
biliyorlar, 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?
Yan›t: Birisi bir önerme ile tam tersini peﬂpeﬂe
söylerse o insan›n filozof oldu¤unu anlars›n›z, çünkü adada bunu yapabilen tek insan bir filozoftur.
Do¤ru Yan›tlayan: Ahmet Okkol.
♦ 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?
Yan›t: ‹ki boyutta, birbirlerine eﬂit mesafede duran dört nokta bulmak
mümkün de¤il, bunun için üç boyutlu düﬂünmemiz
gerekiyor. Koyunlar›n bir tanesi çukura inmiﬂ, veya tepeye, veya a¤aca ç›km›ﬂ, di¤erleri de eﬂkenar
üçgen ﬂeklinde duruyor. Yani koyunlar›n oluﬂturdu¤u ﬂekil üçgen tabanl› piramit olmak zorunda. ♦
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