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GEÇEN SAYININ YANITLARI
MD-2005-II.1. Masan›n ortas›nda n tane tavla
pulundan bir kule var. ‹ki oyuncu, s›rayla, masadaki kulerden birini diledi¤i gibi ikiye bölüp iki kule yap›yor. ‹lk kez hamle yapamayan, yani önünde
birer pullu kuleler bulan kaybediyor. Bu oyunu
hangi oyuncu ve nas›l oynarsa kazan›r? (n = 1 ise,
birinci oyuncu hamle yapamad›¤›ndan ikinci oyuncu kazan›r; n = 2 ise birinci oyuncu ilk hamlesinde
kazan›r.)
Yan›t: Kim nas›l oynarsa oynas›n sonuç de¤iﬂmez, n pulluk oyun hep n  1 hamlede biter. Bunu
n üzerine tümevar›mla kan›tlayal›m. E¤er n = 1 ya
da 2 ise, oyunun s›ras›yla 0 ya da 1 hamlede bitece¤i soruda zaten söylenmiﬂ. ﬁimdi n ≥ 2 olsun. Birinci hamlede birinci oyuncu n pulu i ve j’lik iki kümeye ay›rs›n. i + j = n elbette. ﬁimdi oyun, biri i pulluk
di¤eri j pulluk olmak üzere iki ayr› oyuna dönüﬂtü.
i < n ve j < n oldu¤undan, tümevar›m varsay›m›na
göre bu oyunlar i  1 ve j  1 hamlede biterler. Birinci hamleyi de sayarak, n pulluk oyunun,
1 + (i  1) + (j  1) = n  1
hamlede bitece¤ini görürüz. Demek ki n çiftse birinci oyuncu n tekse ikinci oyuncu oyunu kazan›r;
üstelik oyuncular nas›l oynarlarsa oynas›nlar.
MD-2005-II.2. Masan›n ortas›nda tavla pular›ndan yap›lm›ﬂ iki kule var. Kulelerde n ve m tane
tavla pulu var. ‹ki oyuncu s›rayla masadaki kulerden birini diledi¤i gibi ikiye bölüp iki kule yap›yor.
‹lk kez hamle yapamayan, yani önünde birer tavla
pullu kuleler bulan kazan›yor. Bu oyunu hangi
oyuncu ve nas›l oynarsa kazan›r?
Yan›t: Bu sefer tam tersi olur. n çiftse ikinci
oyuncu n tekse birinci oyuncu oyunu kazan›r; gene oyuncular nas›l oynarlarsa oynas›nlar...
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MD-2005-II.3. Masan›n ortas›nda tavla pular›ndan oluﬂmuﬂ k tane kule var. bu kuleler n1, n2, ...,
nk tane tavla pulundan oluﬂmuﬂ. ‹ki oyuncu, s›rayla, masadaki kulerden birini diledi¤i gibi ikiye bölüp
iki kule yap›yor. ‹lk kez hamle yapamayan, yani
önünde birer tavla pullu kuleler bulan kaybediyor.
Bu oyunu hangi oyuncu ve nas›l oynarsa kazan›r?
MD-2005-II.4. Yukardaki oyunlar›n negatiflerini kim kazan›r? (Yani ilk hamle yapamayan›n kazand›¤› oyunlar› kim nas›l oynayarak kazan›r?)
MD-2005-II.4. Aﬂa¤›daki pozisyonda beyazlar
üç hamlede mat ederler. Nas›l?
Çözüm: E¤er beyaz kale a2’ye gelebilirse siyahlar mat olur ama siyahlar mat› önce c4 sonra d2+
ile geciktirebilir8
ler.
Çözüm
7
ﬂöyle: 1. Kd6...
6
E¤er siyahlar 1.
5
... Ac4 oynarsa,
4
2. V x b3 ﬁ x V
3
3. Kd3++. E¤er
2
siyahlar 1. ... e7
1
x K oynarsa, 2.
a b c d e f g h
Vh8 ve ard›ndan
mat.
MD-2005-I.5. Aﬂa¤›daki pozisyonda s›ra siyahlardaysa, beyazlar siyahlar›n da yard›m›yla iki hamlede mat ederler. S›ra beyazlardaysa, siyahlar beyazlar›n da yard›m›y- 8
la iki hamlede mat 7
ederler. Nas›l?
6
Çözüm: Si5
yahlar baﬂlarsa: 1.
4
Fa5 Fe4 2. Kf5
Fc6++. Beyazlar 3
baﬂlarsa: 1. Kh5 2
Ke4
2.
Fc4 1
a b c d e f g h
Ke6++. ♦
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